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III 

POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava dejavnike, ki ob upoštevanju regionalnih potencialov 

omogočajo prebivalcem statističnih regij ustrezno kakovost življenja in gospodarski razvoj. 

Obravnavani dejavniki so število podjetij, povprečna mesečna bruto plača, stopnja delovne 

aktivnosti, bruto investicije v nova osnovna sredstva, bruto domači izdatki v raziskave in 

razvoj, selitveni prirast, gostota javnega cestnega omrežja in diplomanti terciarnega 

izobraževanja. V teoretičnemu delu proučitev literature povezuje dejavnike z gospodarsko 

razvitostjo. V empiričnemu delu analiza potrjuje prvo hipotezo in pozitiven vpliv večine 

dejavnikov na gospodarsko rast. Druga hipoteza predpostavlja razlike v vplivu dejavnikov po 

regijah, kar ni mogoče statistično značilno potrditi, izpeljana različica kohezijskega modela pa 

to predpostavko utemeljuje. 

Ključne besede: gospodarska rast, gospodarski razvoj, statistične regije, regionalna politika.  

 

SUMMARY 

The master's thesis researches factors, which enable appropriate quality of life and economic 

development if we consider regional potentials. The researched factors are the number of 

companies, average monthly gross wage, employment rate, gross investment in new fixed 

assets, gross domestic expenditure on research and development, net migration rate, public 

road density and graduates from tertiary education. In the theoretical part, the research of 

literature connects factors with economic development. In the empirical part, the analysis 

confirms the first hypothesis and positive influence of most factors to the economic growth. 

The second hypothesis presents the differences in influence of factors in regions, which is not 

possible to confirm statistically and significantly. The derived version of the cohesion model 

confirms the claimed assumption.  

Keywords: economic growth, economic development, statistical regions, regional politics. 
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1 UVOD 

Gospodarski subjekti so zaradi globalizacije vse bolj usmerjeni k izbiram vodstvenih politik, 

ki spodbujajo gospodarsko rast in konkurenčnost gospodarstva, v katerem delujejo. Zadnjih 

nekaj let države stremijo k čim hitrejšemu okrevanju in odpravi negativnih učinkov, ki jih je 

povzročila gospodarska kriza. Slovenija je med letoma 2008 in 2013 svoj bruto domači 

proizvod (BDP) znižala za več kot 9 odstotkov in tako doživela eno največjih skrčenj 

gospodarske aktivnosti med evropskimi državami. Vendar je v letu 2014 pričela tudi 

Slovenija izkazovati prve učinke okrevanja. Realni BDP naj bi se predvsem zaradi izvoza in 

povečanja zasebne potrošnje povečal za 2,6 odstotka. Gospodarski razvoj naj bi se odražal 

tudi v prihodnjih letih, leta 2016 je predvidena rast BDP-ja za 1,9 odstotka letno, leto za tem 

pa 2,5 odstotka (Evropska komisija 2015). 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Gospodarski razvoj posamezne države je odvisen od njenega vodenja in gospodarjenja s 

potenciali, katere premore. Globalizacija narekuje oblikovanje razvojne strategije, ki je 

fleksibilna oziroma stalno prilagodljiva in se vključuje v mednarodne ekonomske odnose, 

podpira prilagajanje gospodarskih subjektov in se ustrezno odziva na socialna tveganja 

globalizacije in prevzemanje odgovornosti za globalni trajnostni razvoj (UMAR 2001). Za 

lažje obvladovanje in doseganje ciljev regionalnega razvoja je država razdeljena na statistične 

regije. Kazalec, s katerim merimo gospodarsko razvitost države oziroma določene regije, je 

najpogosteje BDP na prebivalca. V ta namen je, da bi lahko povečevali njegovo vrednost, 

potrebno razumeti, kako je sestavljen in kateri dejavniki imajo nanj vpliv.  

Območja v posamezni državi so izpostavljena različnim dejavnikom in imajo različne 

značilnosti, zato se združujejo v manjše teritorialne enote. Čeprav pri nas regije niso 

institucionalizirane, obstajajo statistične regije. Institucionalna ureditev regij omogoča lažje 

upravljanje in doseganje ciljev. Eden temeljnih ciljev je čim bolj kakovostno življenje 

prebivalcev v določeni regiji, hkrati pa želijo zmanjšati razlike med posameznimi regijami. V 

ta namen mora imeti vsaka regija določeno svojo regionalno politiko, s katero bo dosegala 

zastavljene cilje (Zore 2008). Za oblikovanje kakovostne regionalne politike je potrebno 

dobro opredeliti dejavnike, ki vplivajo na BDP v določeni regiji in posledično tudi na njen 

gospodarski razvoj in kakovostnejše življenje. Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (MGRT 2016a) opredeljuje, da so splošni cilji, zaradi katerih je potrebno 

spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, povezani z zaznavo in uporabo globalnih 

razvojnih priložnosti, s katerimi bo prišlo do povečanja gospodarskega, okoljskega in 

družbenega kapitala, obenem pa povečanje konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja 

in trajnostne rabe naravnih virov. Z regionalnim razvojem želijo odpraviti strukturne težave 

problemskih območij in zmanjšati njihov razvojni zaostanek ter uresničiti in krepiti razvojne 

potenciale slovenskih regij z mednarodnim teritorialnim sodelovanjem. 
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Regionalna politika je povezana s strukturno politiko, ki je sestavljena iz skupka razvojnih 

dejavnosti in programov, s katerimi se dosega skladen regionalni razvoj. Izvaja se z ukrepi 

endogene regionalne politike1 ter z usklajevanjem razvojnih politik, ki pomembno vplivajo na 

regionalni razvoj (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/2011, 3. člen). Regionalno politiko izvajajo 

Regionalne razvojne agencije (RRA). Slovenija je sestavljena iz dvanajstih statističnih regij, 

torej ima tolikšno število RRA z regionalnim statusom. Vse agencije stremijo k razvoju regij, 

iskanju in udejanjanju najboljših možnih rešitev pri razvoju gospodarstva in človeških 

sposobnosti ter pri upravljanju s prostorom. V ta namen ima vsaka regija oblikovan svoj 

celovit program, katerega cilj je razvoj območja, na državni ravni pa zmanjševanje 

medsebojnih razlik v razvitosti (RRA GIZ 2016).  

Gospodarska rast je rast ustvarjenih dobrin in storitev, dosežemo pa jo lahko količinsko z 

večjim obsegom dela, kapitala, energije ali pa kakovostno z večjo produktivnostjo in 

učinkovitostjo, ki sta posledici uporabe znanja pri obstoječih proizvodnih dejavnikih. Večja 

produktivnost gospodarstva izboljšuje njeno konkurenčnost, posledično tudi dohodke 

zaposlenih. Višji dohodki vodijo v izboljšanje blagostanja oziroma v širšem življenjskega 

standarda, ki predstavlja gospodarski razvoj (CPI 2010). Dejavnike, ki vplivajo na 

gospodarsko rast in gospodarski razvoj, je potrebno razumeti, saj bodo snovalci politik le tako 

lahko zasnovali ustrezno strategijo in politike razvoja, ki bodo vodile k uresničevanju ciljev 

skladnejšega regionalnega razvoja in višjemu življenjskemu standardu prebivalcev. V ta 

namen se magistrska naloga osredotoča na razumevanje vpliva izbranih dejavnikov, ki lahko 

pozitivno pripomorejo k regionalnemu gospodarskemu razvoju.  

1.2 Namen in cilji 

Poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na gospodarski razvoj regij, je z vidika nosilca regionalne 

politike ključno, saj le tako lahko vidi, ali je njegova politika ustrezno zasnovana in če jo vodi 

v želeni smeri. Dejavniki, ki vplivajo na razvoj regij, so številni in medsebojno povezani. S 

tem razlogom je namen magistrske naloge proučitev različnih dejavnikov gospodarskega 

razvoja po dvanajstih statističnih regijah z namenom ugotovitve moči in smeri povezave 

dejavnikov, ki vplivajo na rast regionalnega BDP v posameznih regijah. Izbrani dejavniki, 

katerih vpliv smo analizirali, so: število podjetij, povprečna mesečna bruto plača, stopnja 

delovne aktivnosti, bruto investicije v osnovna sredstva, bruto domači izdatki v raziskave in 

razvoj, selitveni prirast, gostota javnega cestnega omrežja in diplomanti terciarnega 

izobraževanja. 

Cilji magistrske naloge so: 

                                                 
1Endogena regionalna politika je del regionalne politike, ki je usmerjen v uresničevanje teritorialnih 

razvojnih ciljev. Izvaja se s povezovanjem notranjih razvojnih pobud razvojnih regij po načelu »od 

spodaj navzgor« (3. člen ZSRR-2). 
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 predstaviti regionalno politiko posameznih regij; 

 izdelati pregled stanja in gibanja regionalnega BDP skozi čas; 

 predstaviti dejavnike, ki so ključni za gospodarski razvoj v posameznih regijah; 

 analizirati podatke izbranih dejavnikov glede na posamezne regije in ugotoviti moč in 

smer povezave med njimi in BDP na prebivalca; 

 na podlagi rezultatov analize izpeljati ugotovitve in priporočila. 

1.3 Temeljna teza in hipotezi 

Temeljna teza naloge je, da so izbrani dejavniki statistično značilno pozitivno povezani z 

regionalnim BDP na prebivalca oziroma gospodarsko razvitostjo in v času z gospodarsko 

rastjo. Število podjetij, povprečna mesečna bruto plača, stopnja delovne aktivnosti, bruto 

investicije v osnovna sredstva, bruto domači izdatki v raziskave in razvoj, selitveni prirast, 

gostota javnega cestnega omrežja in diplomanti terciarnega izobraževanja so obravnavani kot 

dejavniki, ki v primeru ugodnejših vrednosti posledično vodijo tudi k višjemu BDP na 

prebivalca in h gospodarskemu razvoju.  

Hipoteza 1: Večina izbranih dejavnikov pozitivno vpliva na regionalni BDP na prebivalca. 

BDP na prebivalca je opredeljen kot spremenljivka, ki predstavlja gospodarsko razvitost in v 

času gospodarski razvoj. Predpostavljamo, da so izbrani dejavniki pozitivno povezani z 

gospodarskim razvojem regije. Torej, boljša je vrednost dejavnika, večji bo gospodarski 

razvoj v posamezni regiji.  

Hipoteza 2: Izbrani dejavniki imajo v posameznih regijah različno jakost povezave z 

regionalnim BDP na prebivalca.  

Zaradi raznolikosti regij predpostavljamo, da imajo posamezni dejavniki v različnih regijah 

drugačen vpliv na gospodarsko razvitost in v času gospodarski razvoj. Torej, posamezni 

dejavnik, ki močno vpliva na kazalec BDP na prebivalca v določeni regiji, ne nujno vpliva 

toliko na BDP na prebivalca v neki drugi regiji. 

1.4 Metode raziskovanja 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Za teoretični del naloge so 

uporabljeni strokovni članki, poročila raziskav, strokovna gradiva Evropske komisije in 

Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter poročila RRA in Statističnega 

urada Republike Slovenije. Na podlagi poglobljenega pregleda literature smo podrobneje 
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predstavili regionalni razvoj v Sloveniji, izbrane dejavnike, ki vplivajo nanj, ter dosedanji 

gospodarski razvoj po statističnih regijah. V empiričnem delu so za namen analize 

regionalnega gospodarskega razvoja uporabljeni podatki Statističnega urada Republike 

Slovenije (SURS-a) in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo – Sektor za evidence o 

cestah, informatiko in arhiv (DRSI – SECIA). Na podlagi pridobljenih podatkov smo izdelali 

panelno regresijsko analizo, s pomočjo katere smo testirali zastavljeni hipotezi. Raziskava 

temelji na podlagi sekundarnih kvantitativnih podatkov, pridobljenih iz SURS-a in DRSI – 

SECIA za obdobje 2005–2014. Dejavniki, ki so izraženi v denarnih vrednostih (povprečna 

mesečna bruto plača, bruto investicije v osnovna sredstva in bruto domači izdatki v raziskave 

in razvoj), so z namenom, da bi izničili vpliv spremembe cen in prikazali dejanski rezultat, 

preračunani v cene baznega leta 2015. Rezultati so tudi med seboj primerjani med 

statističnimi regijami in po analiziranih letih. 

1.5 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri snovanju regionalne politike je potrebno razumeti dejavnike, ki vplivajo na gospodarski 

razvoj regije, saj bodo le tako zasnovane ustrezno, kar bo omogočalo doseg zastavljenih 

ciljev; predvsem pa kakovostnejše življenje prebivalcev določene regije. Pri obravnavanju 

dejavnikov, ki vplivajo na gospodarsko razvitost in gospodarski razvoj določene regije, gre za 

veliko število različnih dejavnikov, prav tako so prisotne medsebojne povezave in težko bi jih 

bilo vse vključiti v obravnavo, zato analiza temelji na osmih izbranih dejavnikih, ki so:  

 število podjetij;  

 povprečna mesečna bruto plača;  

 stopnja delovne aktivnosti; 

 bruto investicije v osnovna sredstva;  

 bruto domači izdatki v raziskave in razvoj;  

 selitveni prirast; 

 gostota javnega cestnega omrežja; 

 diplomanti terciarnega izobraževanja.  

Glavna omejitev empiričnega dela analize je omejen dostop do podrobnejših statističnih 

podatkov na ravni statističnih regij. Vpliv števila podjetij na regionalni gospodarski razvoj 

zajema v obdobju 2005 do 2008 samo podjetja obrtnih dejavnosti C–K, v obdobju 2008 do 

2014 pa vsa podjetja.  
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2 REGIONALNI RAZVOJ V SLOVENIJI 

Slovenija se z namenom zmanjševanja razvojnega razkoraka sooča s številnimi razvojnimi 

izzivi. Večjo gospodarsko rast želi doseči s spodbujanjem konkurenčnosti in inovativnosti, 

obenem pa želi z različnimi ukrepi zagotoviti enakomernejši razvoj celotnega državnega 

ozemlja (Nared 2007a). Nenehne spremembe na svoj način puščajo sledi v družbi in prostoru 

– regijah. Njihova intenziteta je odvisna od narave posega, lahko so zgolj vizualne ali globlje, 

samogibne ali spodbujene (tako prostor pridobiva na svojemu značaju). Človek je ključno 

gibalo procesa oblikovanja prostora in od nekdaj zavestno spodbuja takšne aktivnosti, s 

katerimi bi lahko vplival na razvoj prostora – regionalni razvoj, obenem pa omilil negativne 

vzgibe, ki so bili zadani s predhodnimi napačnimi ukrepi, ali spremenil smer razvoja 

samogibnih dejavnikov (Nared 2007b). Dejavniki, ki vplivajo na regionalni razvoj, lahko 

hitro povzročijo, da se ravnotežje med regijami poruši. Nekatere regije lahko tako pričnejo 

zaostajati v razvoju, druge pa hitreje rasti in s tem razmere v razvoju regij ter znotraj 

posamezne regije postajajo nestabilne (Zavodnik Lamovšek 2007). 

Regionalni razvoj imajo pod nadzorom številne institucije, na državni ravni ima najvišjo 

vlogo Direktorat za regionalni razvoj, ki deluje na različnih področjih. Med ključna področja 

njegovega delovanja uvrščamo načrtovanje regionalnega razvoja, izvajanje nacionalnih in EU 

programov ter socialno podjetništvo. Njihovo področje delovanja obsega še usmerjanje 

Slovenskega regionalno razvojnega sklada, usklajevanje delovanja drugih ustanov, ki skrbijo 

za regionalni razvoj, vodenje evidence o regionalnih razvojnih agencijah in socialnih podjetjih 

(MGRT 2016b). Skladno s cilji regionalnega razvoja se razvije tudi regionalna politika, ki je 

opredeljena kot sistem usklajenih ukrepov, s katerimi se zagotavlja skladen regionalni razvoj, 

ki temelji na gospodarskem in socialnem povezovanju, uravnoteženem razvoju in 

uravnoteženi konkurenčnosti na območju celotne države (ZRC SAZU 2016).  

2.1 Regionalni in lokalni razvoj 

Regionalni in lokalni razvoj je vse bolj globalna tema. Za občine in regije je izziv, da bi 

krepile blaginjo in zvišale življenjski standard. Regionalni in lokalni razvoj velja za vedno 

bolj pomembno aktivnost. V šestdesetih in sedemdesetih letih so vlade okrog po svetu 

prestrukturirale svoje dosedanje aktivnosti in postale opazno bolj tekmovalne (Pike in drugi 

2006). Slovenija je v začetku sedemdesetih let sprejela prvi zakon, ki je urejal področje 

ukrepov za pospeševanje razvoja manj razvitih območij, s tem se tudi v Sloveniji začne 

politika pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja. S pomočjo izbranih kazalcev (sprva 

narodni dohodek na prebivalca ter delež kmečkih in zaposlenih prebivalcev) so bila določena 

območja s slabšo razvitostjo, ki so morala sprejeti predvidene posebne ukrepe. Slabše razvita 

območja so tedaj zajemala 18,9 odstotka ozemlja in 18,2 odstotka prebivalstva Slovenije. 

Vsakih pet let je prišlo do spremembe sistema načrtovanja, zato je skladno s tem prišlo tudi 

do spremembe kriterijev. Ob zaključku leta 1990 so v Sloveniji sprejeli zakon, s katerim so 
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spodbujali razvoj demografsko ogroženih območij. Z zakonom so poskušali rešiti 

demografske težave. Z dvema kazalcema so določili ogroženost območij z demografskega 

področja – indeks staranja in indeks rasti prebivalstva. S sprejetjem novih kazalcev in 

kriterijev je prišlo do povečanega obsega ogroženih območij, ki so bila upravičena do 

določenih sredstev. Na podlagi novih kriterijev je bilo ogroženih 61 odstotkov površine 

Republike Slovenije in 24,6 odstotkov njenih prebivalcev (UMAR 2002). 

Proučevanje razvojnih aktivnosti in njihovih učinkov je pomembno, saj si lahko z boljšim 

poznavanjem učinkov pomagamo pri odločitvah, ki obravnavajo posamezne instrumente 

regionalne politike. Opazujemo lahko, ali so instrumenti ustrezno oblikovani, da odpravijo 

morebitne težave ter kakšno strategijo je potrebno izbrati, v kolikor imamo namen doseči 

zastavljene ciljev. Regionalno-razvojni zakoni, ki so bili v preteklosti uporabljeni v Sloveniji 

(do 1999 leta), imajo določene pomanjkljivosti, saj njihovo spremljanje in vrednotenje ni bilo 

izvajano. Tako ni bilo znano, kako dobro so posamezni instrumenti in regionalne politike bili 

zastavljeni in usmerjeni k doseganju ciljev. Slednje je izraženo v manjkajočih informacijah v 

povezavi z izvajanjem regionalne politike, zato je zaradi številnih manjkajočih podatkov 

onemogočeno vrednotenje preteklih obdobij (Nared 2007b). Trenutno je regionalni razvoj v 

Sloveniji urejen s številnimi predpisi, ki omogočajo ustrezno spremljanje in vrednotenje 

regionalne politike.  

Predpisi, ki urejajo regionalni razvoj v Sloveniji, obsegajo (MGRT 2016c): 

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja; 

 Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji o obdobju 2010–2017; 

 Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o 

lastninskem preoblikovanju podjetij; 

 Zakon o financiranju občin; 

 Uredba o regionalnih razvojnih programih; 

 Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike; 

 Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij; 

 Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije; 

 Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020; 

 Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu usklajevanja regionalne 

spodbude za zaposlovanje in investiranje; 
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 Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah; 

 Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih 

agencij; 

 Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–

2020; 

 Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko 

brezposelnostjo Pokolpje; 

 Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko 

brezposelnostjo Maribor s širšo okolico; 

 Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko 

brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje; 

 Ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj 

podeželja; 

 Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in 

ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.  

2.2 Regionalna razvojna politika 

Z vidika sodobne teorije je vloga države osredotočena na opravljanje dveh temeljnih nalog. 

Prva obsega določitev pravnih okvirov, s katerimi se dosega učinkovitejše delovanje tržnega 

gospodarstva. Druga temeljna naloga obsega izvajanje makroekonomske stabilizacijske, 

porazdelitvene ter razvojne funkcije. Država za izvajanje teh in drugih nalog skrbi z 

različnimi politikami, med drugim tudi z razvojno politiko, ki predstavlja eno pomembnejših 

politik (Murn 2009).  

Nared in Kavaš (2009; Enciklopedija Slovenije 1996) navajata regionalno politiko kot: 

 določeni splošni gospodarski, razvojni ali strukturni ukrepi, s katerimi poskušajo vplivati 

zgolj na prostorski vidik porazdelitve dejavnosti, 

 dejavnosti, s katerimi poskušajo zmanjšati razlike na področju posameznih regij v državi z 

vidika zaposlovanja in življenjskih možnosti, 

 pomoč s strani države v tistih regijah, ki imajo posebno razvojno problematiko, 

 politiko, povezano z drugimi gospodarskimi politikami.  
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Regionalno politiko lahko opredelimo tudi kot skupek javnih dejavnosti in aktivnosti, ki nam 

omogočajo posreden ali neposreden vpliv na teritorialno porazdelitev gospodarskih dejavnosti 

oziroma nam omogočajo korigiranje nekaterih posledic prostega trga s ciljanjem na dva 

ključna cilja – gospodarsko rast in izboljšavo dohodkovne distribucije. Regionalna politika je 

sestavljena iz petih faz. Najprej je potrebno določiti regionalne probleme in vzroke za te 

probleme, nato sledi določitev ciljev, strategije in instrumentov, s katerimi bomo dosegli 

zastavljene cilje. Zadnja faza regionalne politike obsega vrednotenje politike (Vanhove 1999, 

v Nared in Kavaš 2009).  

Regionalna politika v Sloveniji se vključuje v aktivnosti na celotnem teritorialnem območju 

Slovenije, predvsem na prednostnih regionalnih območjih, ki imajo najnižjo stopnjo 

razvitosti, posebne razvojne probleme na območjih ob mejah ter na območju romske etnične 

skupnosti. Slovenija želi z regionalno politiko zajeti v svoje obravnave na področju razvojnih 

projektov tudi Slovence, ki živijo izven slovenskih meja in morebitne priložnosti za razvoj v 

bližnji okolici, tudi tiste, ki presegajo regionalne in državne meje, saj je Slovenija ob 

vključitvi v EU in enotno gospodarsko ozemlje dobila tudi pogoje, ki ji omogočajo odprte 

regionalne razvojne koncepte. Z vidika odprtih regionalnih razvojnih konceptov lahko regija z 

razvojnega stališča posega tudi po naravnih, človeških in ekonomskih potencialih sosednjih 

regij in držav (SVLR 2016). 

2.3 Kazalci regionalnega razvoja 

Kazalci regionalnega razvoja so orodja, s katerimi merimo in vrednotimo regionalni razvoj in 

njegove spremembe. Uporabljamo jih predvsem za prepoznavanje morebitnih trendov, 

predvidevanje zapletov, ocenjevanje strategij, postavljanje želenih ciljev, urejanje pristojnosti 

ali organiziranje. Pri izboru kazalcev je potrebno upoštevati dostopnost podatkov, 

razumljivost kazalcev in njihovo uporabo pri odločanju. Najbolj ustrezni so tisti kazalci, ki 

kar se da najbolje opišejo ravnovesno razmerje med gospodarskimi, socialnimi, prostorskimi 

in okoljskimi cilji (Černe, Kušar 2006). V kolikor je bil kazalec dobro izbran, mora pokazati 

uspešne vidike izbranih aktivnosti in tako omogoči ustrezno analizo, ki pokaže, v kolikšni 

meri so bili zastavljeni cilji uresničeni. Nosilci politik morajo oblikovati program in strategijo, 

s katero bodo izboljšali stanje. Cilji, zastavljeni v programih, morajo biti jasni in v kolikor 

obstaja možnost, številčno izraženi. Vsak izmed zastavljenih ciljev mora vsebovati priredbo 

enega ali več kazalnikov, ki zaznavajo morebitne spremembe, povzročene s strani izvedenih 

ukrepov. Za uspešne meritve je potrebno vsakemu kazalniku določiti izhodiščno stanje 

oziroma vrednost, nato sledi spremljanje vsake spremembe njegove vrednosti (Nared in 

Kavaš 2009).  



 

9 

2.4 Regionalni vidiki v Sloveniji 

V letih po osamosvojitvi Slovenije so se regionalne razlike povečevale. Ekonomska politika 

je imela kot prvenstven interes opredeljene naloge, s katerimi so oblikovali politično in 

upravno strukturo države ter izvedli prehajanje v tržno-socialni ekonomski sistem. Sredstva in 

državno odločanje so tako postala centralizirana in s tem pripomogla k zatonu regionalnega 

razvoja, posledično pa se je močno zmanjšal tudi delež sredstev, namenjen regionalnim 

razvojnim spodbudam (UMAR 1999). Zaradi pomembnosti spodbujanja regionalnega razvoja 

in ekonomskih, socialnih, prostorskih ter političnih razlogov, je v Sloveniji v letu 1998 prišlo 

do pristopa k reformi regionalne politike. Tako je dobila prvo regionalno strukturno politiko, 

ki je poskrbela za vzpostavitev novega sistema za spodbujanje regionalnega razvoja, 

skladnega z razvojno politiko, ki jo imajo razvite države (Kavaš, Strmšnik in Pečar 2000).  

Izvajanje regionalne politike Slovenije je prepleteno z evropsko, državno, regionalno in 

lokalno institucionalno ravnjo. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

(SVLR), nadzorovana s strani države, skrbi za normativno ureditev regionalne politike, 

prispeva in razporeja finančna sredstva, skrbi za pripravo razvojnih dokumentov, vodi 

postopke, potrebne za pridobitev evropskih sredstev, in druge podobne zadeve. SVLR je 

zaradi pomembnosti njenih nalog imenovana kot ključna raven, ki spodbuja regionalni razvoj. 

S stališča endogene regionalne politike mora imeti prevladujoč vpliv tudi raven na regionalni 

in lokalni bazi, ampak sta finančno prešibki, da bi bistveno posegali v razvojne procese, saj 

Slovenija še nima vzpostavljene regionalne ravni upravljanja. Regije so v regionalno politiko 

vključene z regionalnimi razvojnimi agencijami in regionalnimi razvojnimi programi, ki pa se 

ne financirajo v celoti, kar močno zmanjšuje njihov pomen in zaplete vrednotenje učinkov 

(Nared 2007b). Slovenija ima upravljanje razdeljeno na občinski in državni ravni, regionalno 

raven pa si prizadevajo urejati v različnih zakonih. Regionalni razvojni svet, regionalni svet in 

regionalne razvojne agencije so nosilci, na katerih temelji slovenski regionalni vidik. 

Regionalni razvojni svet je sestavljen iz občinskih predstavnikov, gospodarstva in organizacij 

nevladne narave. Njegove pristojnosti obsegajo izdelavo načrta za regionalni razvoj in med-

regionalno sodelovanje. Regionalni razvojni svet je zadolžen za sklepanje dogovorov z 

drugimi regionalnimi organi, razvoj območnega socialnega dialoga ter spremljanje drugih 

dejavnosti na regionalni ravni. Regionalni svet predstavljajo župani, ki potrjujejo regionalne 

razvojne načrte in druge regionalne odločitve. Skrb za tehnično podporo in upravne dejavnosti 

prevzemajo Regionalne razvojne agencije, ki kot upravni organi obenem nudijo podporo 

predhodno omenjenim organom upravljanja in skrbijo za druge regionalne dejavnosti. Za 

oblikovanje skupne ureditve v primeru regionalnih projektov se pričakuje prevzem 

odgovornosti s strani sodelujočih občin, saj s področja prostorskega načrtovanja regionalna 

raven ne premore organa, ki bi bil pristojen sprejemati zavezujoče odločitve (Rubrance 2016). 
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2.5 Pregled statističnih regij v Sloveniji 

Statistična regija predstavlja tretjo predpisano raven teritorialne členitve Slovenije. Tovrstna 

členitev izvira po letu 1995, saj se je potreba po zajemanju podatkov s te ravni močno 

stopnjevala. SURS je skupaj z raziskovalnimi ustanovami pričel z združevanjem podatkov že 

v sedemdesetih letih preteklega stoletja. Za analitične potrebe so združevanje pričeli z 

občinskimi podatki, ki so jih združevali na raven, ki enotno obravnava 12 regij – območja 

medobčinskega sodelovanja. Manjše teritorialne enote se od nekdaj združujejo v večja 

interesna območja, saj jim to omogoča regionalno načrtovanje in sodelovanje. Trenutno je na 

območju Republike Slovenije uveljavljenih 12 statističnih regij (SURS 2016a). Slovenija od 

1. 5. 2004 dalje uporablja Klasifikacijo statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (NUTS), 

s katero se ureja teritorialna členitev ravni NUTS 1, NUTS2 in NUTS 3 (SURS 2016a). 

Države pri svoji razdelitvi na enote NUTS upoštevajo normativna merila tj. število 

prebivalcev. Raven NUTS 1 obravnava Slovenijo kot celoto, raven NUTS 2 razdeli Slovenijo 

na Vzhodno Slovenijo in Zahodno Slovenijo, raven NUTS 3 pa oblikuje statistične regije, ki 

jih je v Sloveniji 12 (SURS 2015a).  

 

Slika 1: Statistične regije Republike Slovenije. 

Vir: SURS 2018a. 

V nadaljevanju sledi razčlenitev poglavja po statističnih regijah Slovenije, ki jih želimo 

nekoliko predstaviti tako s strani geografskih značilnosti kot tudi regionalno razvojnih 

značilnosti, pred statistično analizo, s katero smo preverjali, kako posamezni dejavniki 

vplivajo na gospodarski razvoj v različnih regijah. Z vidika regionalno razvojnih značilnosti 
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smo obravnavali regionalne razvojne programe (RRP), ki so ključni strateško-programski 

dokumenti regionalnih politik regij. V RRP se uskladi razvojne cilje regije ter določi 

inštrumente in oceni vire, ki so potrebni za njihovo uresničitev (MGRT 2018). Podpoglavja 

zajemajo opis statistične regije in statistične podatke, ki so pomembni za razumevanje vpliva 

dejavnikov. Uporabljeni so podatki, dostopni na SURS-u, večinoma za leto 2014 in 2015 z 

izjemo stopnje registrirane brezposelnosti (2016). 

2.5.1 Pomurska regija 

Pomurska regija se nahaja na severovzhodu Slovenije. Na površini 1.337 kvadratnih 

kilometrov prebiva 116.670 prebivalcev, gostota naseljenosti regije je tako 87,3 prebivalca na 

kvadratni kilometer. Pomurska regija oziroma pomurje je z vidika površine najbolj ravninsko 

grajena regija v Sloveniji. Čez njo potekajo množične pomembno mednarodne prometne 

infrastrukture in povezave. Mednarodne poti in infrastrukturne povezave obetajo priložnosti 

za vlaganje na industrijskem, logističnem, poslovnem, razvojnem in področju, povezanem z 

naravo, ljudmi in turizmom. Pomurje zaradi svoje lege (tj. meje z Avstrijo, Madžarsko in 

Hrvaško) že od nekdaj meddržavno sodeluje v gospodarskih, razvojnih in kulturnih področjih. 

Čez pomurje poteka peti evropski transportni koridor in pomembna železniška ter avtocestna 

povezava. Povprečna bruto plača znaša 1.383 evrov, vseh registriranih podjetij pa je 7.870. 

BDP, ki se ustvari v pomurski regiji, se razporedi med kmetijske dejavnosti, ki ustvarijo 7,2 

odstotka, industrija z 32,7 odstotka in storitvene dejavnosti, ki največ pripomorejo k 

soustvarjanju regionalnega BDP in tako predstavljajo 60,2 odstotka. V letu 2014 je pomurska 

regija ustvarila 3,8 odstotka BDP na ravni države, BDP na prebivalca pa je v regiji znašal 

12.267 evrov. Pomurska regija ima najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti v Sloveniji, ki 

je v februarju 2016 znašala 20,2 odstotka. Ravno zato spada med regije, katerim je potrebno 

nameniti posebno pozornost in razvojne programe (PGZ 2016; SURS 2014a,b; SURS 

2015b,c,d in SURS 2016b). Regionalni razvojni program (RRP) pomursko regijo uvršča med 

ključne izzive demografske aktivnosti s področja preprečevanja bega možganov, zmanjšanja 

brezposelnosti in stopnje revščine prebivalstva ter izboljšanje izobrazbene strukture. Z vidika 

gospodarskih aktivnosti stremijo h krepitvi industrijske dejavnosti, povečanju vlaganja, 

konkurenčnosti in spodbujanju samooskrbe ter podjetništva. Z vidika okoljskih in prostorskih 

aktivnosti želi regija v prihodnjih letih krepiti aktivnosti na področju varovanja in ohranjanja 

naravnih danosti, izboljšati kakovost okoljskih značilnosti in izkoristiti potencial degradiranih 

območij (RRA Mura 2015). 

2.5.2 Podravska regija 

Podravska regija se razteza na površini 2.170 kvadratnih kilometrov. Regija ima 323.356 

prebivalcev in 25.312 podjetij. Podravska regija je druga najbolj naseljena regija. Njena 

gostota naseljenosti znaša 149 prebivalcev na kvadratni kilometer površine. Povprečna 
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mesečna bruto plača je nekoliko višja kot v pomurski regiji in znaša 1.420 evrov. Stopnja 

registrirane brezposelnosti je nekoliko višja, kot je slovensko povprečje (12,6 odstotka) in 

znaša 14,1 odstotka. BDP na prebivalca je v podravski regiji 14.945 evrov, v BDP na državni 

ravni pa prispeva 12,9 odstotka (SURS 2014a,b; SURS 2015b,c,d in SURS 2016b). Maribor 

predstavlja središče podravske regije z vidika gospodarstva, upravljanja, financ, kulture in 

izobraževanja. Največji delež BDP vrednosti v regiji ustvarjajo storitvene dejavnosti. Z vidika 

prispevanja k slovenskemu BDP se regija nahaja takoj za vodilno osrednjeslovensko regijo. 

Regija ima na voljo vodne vire, ki jih izkorišča v namen pridobivanja električne energije in 

najobsežnejše površine kmetijskih zemljišč (Podravje 2016). RRP podravske regije postavlja 

regijo z analizo določenih kazalcev na področju gospodarske in socialne rasti, stanju na trgu 

dela in razvoju človeškega kapitala pod slovensko povprečje. Strateški razvojni cilji regije 

obsegajo povečanje prepoznavnosti regije, podjetništva in konkurenčnosti gospodarstva, 

spodbuditev socialnega vključevanja posameznikov, znižanje strukturne brezposelnosti, 

povečanje zaposlovanja, krepitev turistične dejavnosti, razvoj kulture, izboljšanje kakovosti 

življenja in trajnostni razvoj podeželja (MRA 2015). 

2.5.3 Koroška regija 

Koroška regija s površino 1.041 naseljuje 71.303 prebivalcev. Njena gostota naseljenosti 

znaša 68,5 prebivalca na kvadratni kilometer. V regiji je registriranih 5.450 podjetij, njena 

povprečna mesečna bruto plača pa znaša 1.453 evrov. Stopnja registrirane brezposelnosti je 

nekoliko nižja od slovenskega povprečja in znaša 11,9 odstotka. BDP na prebivalca znaša 

14.485 evrov, v celotni BDP pa regija pripomore k ustvarjanju 2,8 odstotka (SURS 2014a,b; 

SURS 2015b,c,d in SURS 2016b). Koroško regijo sestavlja 12 občin, njeno središče pa 

sestavljajo Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Dravograd. Regija ima velik delež 

gozdnatih površin, gosto rečno mrežo, dejavnost pa se zgoščuje v naseljih v dolinah. Regija 

predstavlja eno od starejših slovenskih industrijskih regij, kjer se je razvilo rudarstvo, 

železarstvo, strojegradnja ter lesna, kovinska in avtomobilska industrija (RRA Koroška 2016). 

RRP koroške regije navaja kot osrednjo aktivnost potrebo po ustvarjanju novih delovnih mest, 

saj so se v zadnjih letih močno zmanjševala. Izpostavljena je tudi slabša prometna povezanost 

regije, predvsem problematika avtocestnega omrežja, ki ga v regiji ni. Strateški cilji regije so 

izboljšanje gospodarskega razvoja in vrednosti BDP, povečanje deleža izdatkov za RRD v 

BDP, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, razvijanje dejavnosti in konkurenčnosti regije, 

povečanje kakovosti življenja in izboljšanje prometne infrastrukture (RRA Koroška 2015). 

2.5.4 Savinjska regija 

Savinjska regija ima 253.975 prebivalcev, ki z gostoto naseljenosti 110,4 prebivalca prebivajo 

na površini 2.301 kvadratnih metrov. Regija ima registriranih 20.902 podjetij, povprečna 

mesečna bruto plača pa znaša 1.429 evrov. Stopnja registrirane brezposelnosti je 13,9 
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odstotka, BDP na prebivalca dosega 16.455 evrov, v BDP na državni ravni pa regija prispeva 

11,5 odstotka (SURS 2014a,b; SURS 2015b,c,d in SURS 2016b). Središče savinjske regije 

predstavlja Celje. Savinjska regija je tretja največja regija. Svet savinjske regije zasedajo 

županja in župani vseh vključenih občin, ki sprejemajo pomembnejše družbene in razvojne 

odločitve (RASR 2016). RRP savinjske regije vidi možnost celovitega družbenega 

gospodarskega trajnostnega razvoja s pomočjo osredotočenega obravnavanja in vlaganja v 

predelavo materialov, prehransko samooskrbo in turistične ter energetske dejavnosti, saj 

imajo tradicionalni izvor in naravno bogastvo, ki jim omogoča to smer gospodarskega 

razvoja. Strateški cilji in aktivnosti regije so opredeljeni na področju konkurenčnega 

gospodarstva, znanja in zaposlovanja, zelenega življenjskega okolja in vključujoče družbe. 

Regija želi doseči enakomerno trajnostno razvito območje. Trajnostno gospodarsko rast bo 

krepila s pomočjo aktivnosti, ki spodbujajo podjetništvo in njegovo konkurenčnost tudi v 

mednarodnih okoljih (RASR 2014). 

2.5.5 Zasavska regija 

Zasavska regija je površinsko gledano najmanjša regija Slovenije. Njena površina obsega 485 

kvadratnih kilometrov, z gostoto naseljenosti 119 prebivalcev na kvadratni kilometer pa v njej 

prebiva 57.711 prebivalcev. V zasavski regiji je registriranih najmanj podjetij, in sicer 2.637. 

Povprečna mesečna bruto plača znaša 1.378 evrov. Stopnja registrirane brezposelnosti je takoj 

za najslabše uvrščeno pomursko regijo in znaša 15 odstotkov. Zasavska regija najmanj 

pripomore k soustvarjanju BDP na državni ravni, in sicer 1,2 odstotka, njen BDP na 

prebivalca pa je posledično tudi najnižji in znaša 10.886 evrov (SURS 2014a,b; SURS 

2015b,c,d in SURS 2016b). Nizke vrednosti BDP so posledica toge strukture dejavnosti in 

slabše razvite podjetniške dejavnosti, ki ob zapiranju podjetij zaostaja z odpiranjem novih, 

njihova uspešnost pa ni konkurenčna. Industrijska dejavnost v regiji doživlja ekološke in 

okoljske sanacije, kar se odraža v slabših rezultatih. Regija je bila deležna prekinitve dotoka 

finančnih sredstev za razvojno prestrukturiranje, kar je dodatno pripomoglo k nejasnosti 

okrog rudarske in energetske dejavnosti, kjer procesi prestrukturiranja niso dokončno 

določeni. RRP želi doseči specializacijo dejavnosti s potencialom in konkurenčnostjo, med 

katere uvršča elektrotehnično, elektronsko in energetsko dejavnost. Strateški cilji regije 

stremijo k povečanju podjetniških aktivnosti, zmanjšanju brezposelnosti, krepitvi 

okoljevarstvenih procesov, učinkovitejši izrabi prostora, višji ravni kakovosti življenja in 

povečanju sodelovanja med regijami in v mednarodnem okolju (RCR 2015). 

2.5.6 Posavska regija 

Posavska oziroma spodnjeposavska regija je s površino 968 kvadratnih kilometrov druga 

najmanjša regija. V njej prebiva 75.619 prebivalcev, njena gostota naseljenosti pa znaša 78,1 

prebivalca na kvadratni kilometer površine. Regija ima registriranih 5.293 podjetij, povprečna 
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mesečna bruto plača pa znaša 1.445 evrov. Stopnja registrirane brezposelnosti je 14,5 

odstotka, njen BDP na prebivalca znaša 15.409 evrov, v strukturo BDP na državni ravni pa 

prispeva 2,9 odstotka (SURS 2014a,b; SURS 2015b,c,d in SURS 2016b). Občina Krško je 

največja v regiji. Zaradi majhne površine in nizkega števila prebivalcev ne predstavlja večjega 

regionalnega središča. Območje je dobro pokrito z železniško infrastrukturo in predstavlja 

nadpovprečno kmetijsko zastopanost in nadpovprečno usmerjenost v sekundarne dejavnosti, 

predvsem industrijo. Krško je najpomembnejše mesto v regiji, v njem je večina industrijskih 

dejavnosti. Posavje ima veliko vlogo tudi z energetskega vidika, saj letno proizvode skoraj 40 

odstotkov celotne potrebe po električni energiji, ki jo ima Slovenija (RRA Posavje 2016). 

Posavska regija opredeljuje svoj RRP na podlagi slogana »modro-zeleno«. Modra označuje 

smotrno porabljanje in upravljanje naravnih in človeških virov ter podjetniško naravnane 

aktivnosti in posledično krepitev gospodarskega razvoja. Zelena označuje ohranjanje zelenega 

okolja, neokrnjene narave in biotske raznovrstnosti, na podlagi katerih je prilagojena tudi 

turistična in gospodarska dejavnost regije. V prihodnjih letih želi posavska regija doseči 

povečanje konkurenčnosti s pomočjo trajnostno naravnane uporabe proizvodnih, naravnih in 

človeških virov, krepiti aktivnosti, ki bodo izboljšale stanje na trgu dela, razvijati okoljsko 

infrastrukturo in energetsko učinkovitost (RRA Posavje 2015). 

2.5.7 Jugovzhodna Slovenija 

Jugovzhodna Slovenija je največja regija in ima 142.373 prebivalcev, ki z gostoto naseljenosti 

53,2 prebivajo na površini 2675 kvadratnih kilometrov. Regija ima registriranih 10.017 

podjetij njena povprečna mesečna bruto plača pa je 1.560 evrov. Stopnja registrirane 

brezposelnosti znaša v regiji 13,3 odstotka. jugovzhodna Slovenija pripomore 6,6 odstotka k 

BDP na državni ravni, njen BDP na prebivalca pa je nekoliko višji kot v predhodno 

omenjenih regijah, in sicer 17.379 evrov (SURS 2014a,b; SURS 2015b,c,d in SURS 2016b). 

Osrednje mesto predstavlja Novo mesto s prevladujočo proizvodnjo farmacevtskih izdelkov 

in motornih vozil. Poleg farmacevtske industrije in motornih vozil je v regiji dobro razvita 

tudi kovinsko-predelovalna in elektro-predelovalna industrija (EURES 2013). Jugovzhodna 

Slovenija želi svojo prepoznavnost krepiti na viziji o izvoznem, odprtem, povezanem in 

trajnostno odgovornem območju RS. Zaradi visokega deleža prihodkov, ustvarjenih na tujih 

trgih, velja za regijo, ki največ izvaža in ima v primerjavi z drugimi statističnimi regijami 

najvišjo vrednost neto izvoza, ki neposredno vpliva na višje vrednosti BDP. H gospodarski 

rasti regije pomembno vpliva tudi vedno bolj izražena proizvodnja visokotehnoloških 

proizvodov in storitev. Regija je v RRP opredelila nadaljnje ohranjanje in povečevanje deleža 

izvoza, podjetništva, turizma in storitev. Zagotoviti želijo bolj odprto in povezano regijo, s 

katero bodo omogočali dostop do tujih trgov in vlaganja. Regija želi ob industrijski dejavnosti 

omogočiti tudi ohranjanje okoljskega in socialnega razvoja. Zastavljeni strateški cilji obsegajo 

krepitev trajnostnega razvoja, povezanosti, razvoja gospodarstva, prepoznavnosti, znanja, 

socialne vključenosti in energetske učinkovitosti (RC NM 2015). 
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2.5.8 Osrednjeslovenska regija 

Osrednjeslovenska regija je osrednja in najbolj razvita regija države. Število prebivalcev 

regije je 534.518, površina pa 2334, tako je gostota njene naseljenosti krepko nad slovenskim 

povprečjem (101,8) in znaša 229 prebivalcev na kvadratni kilometer površine. V regiji je 

registriranih 62.066 podjetij, kar je skoraj tretjina vseh slovenskih podjetij. Osrednjeslovenska 

regija ima s 1.719 evri tudi najvišjo povprečno mesečno bruto plačo v državi. Stopnja 

brezposelnosti v regiji je nekoliko pod slovenskim povprečjem in znaša 11,1 odstotka. Regija 

ima najvišji BDP na prebivalca, ki znaša 25.329 evrov, prav tako pa največ pripomore v BDP 

na državni ravni, in sicer 37,2 odstotka (SURS 2014a,b; SURS 2015b,c,d in SURS 2016b). 

Osrednjeslovenska regija ima ugodno lego, dobro prometno povezanost in glavno mesto 

države – Ljubljano. Regija je z gospodarskega vidika najbolj razvita. Leta 2012 je znašal BDP 

regije kar 27-krat več kot BDP zasavske regije oziroma nekoliko več kot tretjina celotnega 

slovenskega BDP. Regija ima pomemben vidik tudi pri zaposlovanju, saj ima v njej 

zaposlitev veliko prebivalcev, med drugim tudi iz sosednjih regij. Regija ima dobro 

demografsko in izobrazbeno strukturo, saj izkazuje najvišji delež oseb, starih 25–64 let in 

najvišje število oseb z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (SURS 2016c). Regija zaradi 

svoje funkcije osrednje regije razpolaga z znanjem in kreativnim potencialom v višjih deležih 

kot druge regije, kar ji omogoča zgoščena ključna državna, znanstvena, raziskovalna, 

izobraževalna in kulturna institucionalna ureditev. Nadpovprečna gospodarska razvitost regije 

se odraža tudi v tem, da ustvari več kot tretjino slovenskega BDP. Regija ima zasnovan RRP 

tako, da tudi v prihodnosti ohranja in krepi svoj položaj kot ključna nosilka gospodarskega 

razvoja na nacionalni ravni, razvija človeške potenciale, spodbuja sodelovanje in prenašanje 

znanja s področja različnih akademskih disciplin, razvija gospodarstvo in spodbuja 

podjetniške aktivnosti, s katerimi bo omogočala vključitev kvalificirane delovne sile in 

investitorjev (RRA LUR 2015). 

2.5.9 Gorenjska regija 

Gorenjska regija ima 203.850 prebivalcev, ki prebivajo na površini 2.137 kvadratnih 

kilometrov ozemlja. Gostota naseljenosti je 95,4 prebivalca na kvadratni kilometer, njeno 

povprečno mesečno bruto plačilo pa znaša 1.545 evrov. V regiji je registriranih 18.391 

podjetij, njena stopnja registrirane brezposelnosti pa je z 9 odstotki najnižja v Sloveniji. BDP 

na prebivalca znaša 15.833 evrov, njen delež v strukturi slovenskega BDP pa je 8,7 odstotka 

(SURS 2014a,b; SURS 2015b,c,d in SURS 2016b). Regija na severu meji z Avstrijo, na 

severozahodu pa z Italijo, čez njo poteka pomembna prometna infrastruktura in glavno 

letališče v državi, ki na letni ravni poskrbi za 1,4 milijona potnikov. Regijsko središče 

predstavlja Kranj, krepko več kot polovico njenega ozemlja predstavljajo gorske površine 

(BSC 2016). Gorenjska regija se z vidika gospodarskega razvoja uvršča pod slovensko in 

evropsko povprečje. Na demografskih, izobrazbenih in zaposlitvenih področij pa je regija 

povprečna in tudi nadpovprečna, zato si z RRP prizadevajo takšno politiko, ki bo usmerjena v 
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izkoriščanje človeškega in naravnega kapitala, s katerim bo regija dosegala tudi konkurenčno 

gospodarsko moč. Regija želi v prihodnjih letih spodbujati podjetništvo, izboljšati prenos 

znanj v gospodarske aktivnosti, povečati inovacije, razvoj in konkurenčnost, omogočiti 

svojim prebivalcem aktivnejše in kakovostnejše življenje, skrbeti za razvoj turistične 

dejavnosti in ohranjanje okolja (BSC 2015). 

2.5.10 Primorsko-notranjska regija 

Primorsko-notranjska oziroma notranjsko-kraška regija ima 52.538 prebivalcev na površini 

1.456 kvadratnih kilometrov. Z gostoto naseljenosti 36,1 prebivalca je najmanj naseljena 

regija v Sloveniji. V regiji je registriranih 4.256 podjetij, njena povprečna mesečna bruto 

plača pa je najnižja in znaša 1.374 evrov. Stopnja registrirane brezposelnosti je 11,2 odstotka, 

njen BDP na prebivalca znaša 12.965 evrov, v strukturo BDP pa pripomore 1,8 odstotka 

(SURS 2014a,b; SURS 2015b,c,d in SURS 2016b). Regija obsega šest občin in sodi v 

skupino gospodarsko manj razvitih regij. Ekonomski kazalci v regiji prikazujejo rahlo 

izboljšanje s številom delujočih podjetij, neto dodano vrednostjo, neto čistim dobičkom in 

podpovprečno zadolženostjo podjetij. Velik delež prebivalcev se na delovno mesto vozi v 

druge bližnje regije, zaradi česar ima njeno prebivalstvo sorazmerno visoko ekonomsko moč. 

Prometna infrastruktura je v regiji sorazmerno dobro razvita in s tem omogoča dostopnost 

znotraj regije in navzven (RRA Zeleni kras 2016). Primorsko-notranjska regija si prizadeva v 

prihodnjih letih odgovorno uporabljati svoje vire, ohranjati naravne danosti, zagotavljati 

svojim prebivalcem visokokakovostno raven življenja, skrbeti za konkurenčno gospodarstvo 

in voditi takšno družbeno ureditev, ki bo omogočala vključevanje posameznikov. Svojo 

razvojno politiko ima regija zasnovano na področju »zelenega razvoja«, s katerim želi 

prestrukturirati gospodarstvo, da pušča čim manjši okoljski odtis, spodbujati ukrepe z vidika 

vključitve socialno ranljivejših prebivalcev in trajnostnega gospodarjenja strateških virov, 

dvigniti konkurenčnost svojih gospodarskih proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter vlagati v 

razvoj prostora (RRA Zeleni kras 2014). 

2.5.11 Goriška regija 

Goriška regija ima 118.188 prebivalcev, ki prebivajo na površini 2.325 kvadratnih 

kilometrov. Gostota naseljenosti znaša 50,8 prebivalca na kvadratni kilometer njenega 

ozemlja. V regiji je registriranih 11.298 podjetij, njena povprečna mesečna bruto plača pa je 

1.487 evrov. Goriška ima z 10 odstotki drugo najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti. 

BDP na prebivalca znaša 16.371 evrov, v skupno strukturo BDP pa regija pripomore 5,2 

odstotka (SURS 2014a,b; SURS 2015b,c,d in SURS 2016b). Središče goriške regije je Nova 

Gorica. H gospodarstvu regije največ pripomorejo predelovalna industrija, igralništvo, 

turizem in kmetijstvo. Regija proizvaja električno energijo s pomočjo reke Soče in ob njej 

postavljenih hidroelektrarn (UIRS 2016). Goriška regija želi v prihodnjih letih s svojimi 
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potenciali izoblikovati takšno ekonomsko politiko, ki bo temeljila na znanju in bo za ključne 

faktorje izpostavila tehnologijo, trg in kapital. Na dolgi rok želi regija izoblikovati takšno 

politiko, da bo trajna, dolgoročna gospodarska rast pa dosežena, hkrati pa bo ohranjeno 

naravno in kulturno bogastvo, s katerim bodo dosegali kakovostno življenje svojih 

prebivalcev. Ključni strateški in razvojni cilji regije obsegajo dvig konkurenčnosti in 

inovativnosti, izboljšanje pogojev za kakovostno življenje in zagotovitev trajnostnega, 

okoljskega, prostorskega in infrastrukturnega razvoja (PRC 2015).  

2.5.12 Obalno-kraška regija 

Obalno-kraška regija ima 112.773 prebivalcev, ki prebivajo na površini 1.044 kvadratnih 

kilometrov. Njena gostota naseljenosti znaša 108 prebivalcev na kvadratni kilometer. V regiji 

je registriranih 12.941 podjetij, njena povprečna mesečna bruto plača pa je 1.533 evrov. 

Stopnja registrirane brezposelnosti je v obalno-kraški regiji 11,9 odstotka, njen BDP na 

prebivalca pa z 17.645 evrov drugi najvišji v Sloveniji. Obalno-kraška regija v strukturi 

skupnega BDP predstavlja 5,3 odstotka (SURS 2014a,b; SURS 2015b,c,d in SURS 2016b). 

Regija vključuje sedem občin, središče predstavlja Koper. V obalno-kraški regiji ima 

Slovenija dostop do morja. Njena lega ji tako omogoča razvoj turizma in prometa. V letu 

2013 je regija imela približno 25 odstotkov vseh prenočitev v državi, več kot dve tretjini BDP 

v regiji pa ustvarjajo dejavnosti trgovina, gostinstvo in promet (zlasti pristaniške dejavnosti 

Luke Koper). Kmetijsko gospodarstvo v tej regiji ni toliko izrazito, saj njena kmetijska 

zemljišča v uporabi in obseg živinoreje spadajo med najmanjše v državi (SURS 2016d). RRP 

obalno-kraške regije želi v prihodnjih letih regijo poistovetiti z evropskim oknom v svet2. 

Regijo želi predstaviti kot regijo, v kateri je gospodarstvo uspešno in nudi svojim prebivalcem 

visoko kakovost bivanja, ki temelji na ustvarjalnih ljudeh in trajnostnem gospodarjenju 

dobrin. Z vidika strateških razvojnih ciljev želi regija v prihodnjih letih krepiti konkurenčnost 

gospodarstva, okrepiti znanstveno in raziskovalno dejavnost, vključevati svoje prebivalce v 

družbeno-socialne procese in skrbeti za trajnostno energetsko gospodarjenje, ki bo ugodno za 

okolje in prostor. Analize s kazalci raziskovalnih in razvojnih dejavnosti (inovacijsko aktivna 

podjetja, BDP izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost in število zaposlenih v 

raziskovalno-razvojni dejavnosti) uvrščajo regijo pod slovensko povprečje, zato želi regija v 

prihodnjih letih krepiti svoje raziskovalno-razvojne dejavnosti, razvoj in inovacije (RRC 

Koper 2015).  

Raznolikost, ki je posledica naravnih in družbenih danosti, katerim je izpostavljena 

posamezna regija, se kaže v ključnih prednostih in slabostih posamezne regije. Po pregledu 

statističnih regij v Sloveniji je možno opaziti, da so razlike med regijami opazne, sploh v 

                                                 
2 S pojmovanjem evropsko okno v svet želijo regijo prikazati kot obmorsko regijo, ki razvija svoje 

potenciale (tj. obmorska lega), in s pomočjo pristanišča s svojim logističnimi, transportnimi in 

blagovnimi povezavami in storitvami povezuje Srednjo Evropo s svetovno pomorsko potjo (RRC 

Koper 2015).  
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primerjalnih pogledih med najrazvitejšimi in najmanj razvitimi regijami, kjer prihaja do 

večjih odstopanj. Posledično lahko opazimo tudi navidezno potrjevanje zastavljenih hipotez 

oziroma vsaj vsebinsko podlago, ki bi nas lahko privedla do mišljenja, da obstajajo dejavniki, 

ki pozitivno vplivajo na gospodarsko rast, predvsem pa do tega, da obstajajo razlike v vplivu 

posameznega dejavnika med posameznimi regijami. Regije v svojih RRP izpostavljajo 

posamezne dejavnike, ki imajo pri njih zaradi njihovih regionalnih značilnosti močen vpliv in 

dejavnike, s katerimi v njihovi regiji dosegajo boljše vrednosti kazalcev in posledično 

gospodarski razvoj. Na drugi strani se regije zavedajo svojih slabosti in dejavnikov, kjer bi 

bilo potrebno izboljšanje vrednosti, zato poskušajo svojo regionalno politiko zasnovati tako, 

da bi se vrednosti izboljšale, kar bi posledično vodilo h gospodarskemu razvoju regije. Iz 

slednjega lahko predpostavimo, da imajo dejavniki v posameznih regijah različen vpliv na 

njen gospodarski razvoj, kar predpostavljamo v hipotezi. Druga hipoteza namreč zatrjuje, da 

imajo izbrani dejavniki v posameznih regijah različno jakost povezave z regionalnim BDP na 

prebivalca.  
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3 DEJAVNIKI REGIONALNEGA GOSPODARSKEGA RAZVOJA 

Spreminjanje gospodarskega sistema lahko opredeljujemo z gospodarsko rastjo in 

gospodarskim razvojem. V kolikor gre za povečanje BDP, gre za gospodarsko rast, ki jo 

lahko dosežemo tako, da povečamo količino proizvedenih dobrin in storitev ali pa povečamo 

produktivnost in učinkovitost obstoječih proizvodnih dejavnikov. V kolikor je gospodarstvo 

bolj produktivno, se sproži »verižno« izboljšanje stanja, saj se povečajo dohodki zaposlenih, 

ki povečujejo davčne prihodke, s katerimi se izboljšajo javne storitve, ustvarjajo nova delovna 

mesta in izboljšuje blagostanje v državi oziroma privede do gospodarskega razvoja (CPI 

2010). Pozitivna sprememba vrednosti BDP v primerjavi s predhodnim opazovanim 

obdobjem predstavlja gospodarsko rast. Gospodarsko razvitost merimo s pomočjo kazalcev. 

Najpogosteje uporabljeni kazalec gospodarske razvitosti je BDP na prebivalca. Koncept 

gospodarskega razvoja pa je dosti bolj prepleten in kompleksen pojem.  

Prvotni koncepti gospodarskega razvoja so bili interpretirani in pogojeni z gospodarsko rastjo 

skozi daljše časovno obdobje in z gospodarsko razvitostjo (BDP na prebivalca). Skozi čas so 

države ugotavljale, da so njihovi cilji gospodarske rasti doseženi, življenjski standard 

prebivalcev pa je ostajal nespremenjen, kar je nakazovalo na problematiko merjenja 

gospodarskega razvoja. Sčasoma so prišli do zaključka, da se gospodarska rast ni odražala na 

življenjskemu standardu zato, ker je BDP eden izmed pokazateljev gospodarskega razvoja in 

ne vključuje negospodarskih pokazateljev kot so zdravje, izobrazba, okolje, prosti čas in 

socialna enakopravnost. Gospodarski razvoj je širok pojem s številnimi dejavniki, zato zanj ne 

obstaja enotna definicija. BDP na prebivalca se postavlja kot eden prvotnih in najpogosteje 

uporabljenih meril za gospodarski razvoj (Jahangir 2013). Gospodarska rast je tudi eden 

izmed temeljnih in osnovnih pogojev za gospodarski razvoj. Ena izmed številnih definicij 

opredeljuje gospodarski razvoj kot povečanje vrednosti proizvodov in storitev, proizvedenih s 

strani vseh gospodarskih sektorjev na področju človeških virov, naravnih virov, kapitala, 

tehnološkega napredka ter političnih in socialnih faktorjev (Surbhi 2015).  

OECD (2008) opredeljuje gospodarski razvoj z dvema skupinama kazalnikov, in sicer na 

področje družbene blaginje in ekonomske blaginje. Družbeno blaginjo se ocenjuje na podlagi 

pričakovane življenjske dobe, deleža oseb s terciarno izobrazbo, podnebnih sprememb, 

kakovosti zraka in vode ter fragmentacije naravnih habitatov. Ekonomsko blaginjo se 

ocenjuje na podlagi BDP na prebivalca glede na proizvedeno, naravne vire in človeške vire ter 

rezerve energetskih in naravnih virov. SURS (2015m) razvrsti merjenje blaginje v tri skupine 

kazalnikov. Kazalniki so razvrščeni v sisteme kazalnikov na ekonomskem, družbenem in 

okoljskem področju. Ekonomska ali materialna blaginja meri življenjski standard s pomočjo 

dohodkov prebivalstva, premoženja prebivalstva in ekonomske varnosti, revščine in socialne 

izključenosti, potrošnje, dela in zaposlitve ter stanovanja. Družbeni sistem kazalnikov vsebuje 

kazalnike s področja zadovoljstva z življenjem, izobraževanja, zdravja, družbene klime, 

osebne varnosti, komunikacije ter kulture in prostega časa. Pod okoljsko blaginjo se uvrščajo 
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kazalniki s področja površja in ekosistemov, zraka, vode, podnebja, energetskih virov, 

neenergetskih virov in odpadkov.  

Pomemben in uveljavljen kazalec gospodarskega razvoja je tudi indeks človekovega razvoja 

(angl. Human Development Index – HDI), ki povezuje dohodek, blaginjo ter prepletenost in 

medsebojno povezanost ekonomskih in socialnih politik. HDI je zasnovan tako, da izkazuje 

državne dosežke na različnih razvojnih ravneh, in sicer na področju zdravja, dohodka in 

izobraženosti (ARSO 2010). 

Iz predhodno omenjenega lahko zaključimo, da obstaja močna povezava med rastjo BDP in 

gospodarskim razvojem, saj višji BDP pomeni gospodarsko rast, ki v času pomeni tudi 

gospodarski razvoj, ni pa gospodarska rast edini dejavnik, ki vpliva na gospodarski razvoj.  

Težnja k inovativno naravnanim pristopom, ki bodo spodbudili regionalni razvoj, se izkazuje 

v številnih raziskavah razvojnih dejavnikov. Empirične raziskave in sodobne teorije potrjujejo 

obstoj medsebojnih povezav, ki povezujejo tehnološki napredek, (ustvarjalne) človeške vire, 

tolerantnost in investiranje (kapitala). Nove naložbe pri tem predstavljajo odsev temeljnih 

naložb, hkrati pa niso zadosten pogoj, s katerim bi lahko uravnavali razvojne spodbude v 

regionalnem razvoju (Ravbar 2009). Obstaja vrsta dejavnikov, ki določajo konkurenčnost 

regij in skladno s tem tudi njihov potencial za gospodarsko rast. Dobre makroekonomske 

politike v kombinaciji s strukturnimi politikami so temeljne za izboljšanje konkurenčnosti. 

Nizke obrestne mere koristijo gospodarskemu okviru, ki ga opredeljujejo stabilnost cen in 

trdni proračunski saldi. Spodbujeno je vlaganje in akumulacija kapitala, s tem pa se povečuje 

zaposlovanje, produktivnost, širitev inovacij ter zmanjšuje stroške kapitala in s tem povečuje 

porabo in plače glede na realne plače v proizvodnji. Učinkovitost in uspešnost javnih uprav na 

nacionalni in regionalni ravni sta pomembna ključna dejavnika za gospodarski razvoj in 

ustvarjanje delovnih mest. Obstoj učinkovitega prometnega sistema, telekomunikacijsko 

omrežje, visoke hitrosti in stalna oskrba z energijo so nekatere izmed ključnih determinant 

zmogljivosti regije deležne poslovnih naložb, ki povečujejo gospodarski razvoj. (Evropske 

skupnosti 2007). V praksi se največkrat kot splošni kazalec stanja v državi oziroma v našem 

primeru v regiji, uporablja BDP na prebivalca, ki prikaže razvitost posameznega območja in 

omogoča primerjavo ekonomskih moči. Kazalec ne izkazuje vedno dejanskega stanja, 

predvsem ne v tistih regijah, ki imajo velik delež dnevnih migracij (Pečar 2012).  

Slika 2 prikazuje BDP na prebivalca preračunan3 v stalne cene leta 2015 za obdobje 2005 do 

2014. Slovenija je v obdobju 2005 do 2008 doživljala gospodarsko rast, kateri je zaradi 

gospodarske krize v letu 2009 sledilo znižanje vrednosti. Najvišjo vrednost BDP na 

prebivalca v zadnjih desetih letih je z 20.425 evri dosegla v letu 2008, v letu 2009 je zaradi 

                                                 
3 Zaradi verodostojnosti predstavljenih informacij in rezultatov so podatki pridobljeni na spletni strani 

SURS-a, ki so izkazani v denarnih vrednostih in obsegajo obdobje več let, ustrezno preračunani. Z 

deflatorjem indeksa cen življenjskih potrebščin smo podatke deflacionirali in prikazali v cenah 

baznega leta 2015. 
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padca le-ta znašal 19.115. V naslednjih letih je sledilo izboljšanje, vendar do leta 2014, ko je 

BDP na prebivalca znašal 17.999 evrov, Slovenija še ni presegla vrednosti pred posledicami 

gospodarske krize iz leta 2008.  

 

Slika 2: Bruto domači proizvod na prebivalca v Sloveniji po letih. 

Vir: Preračunano po SURS 2014a. 

Regionalni pregled BDP na prebivalca v stalnih cenah leta 2015 (Slika 3), nam pokaže, da je 

najvišja vrednost, ustvarjena v osrednjeslovenski regiji, kjer v letu 2014 z vrednostjo 25.197 

evrov predstavlja 2,3-krat večjo vrednost, kot jo ima regija z najnižjo vrednostjo (zasavska). 

Povprečna vrednost BDP je v Sloveniji zaradi visoke vrednosti osrednjeslovenske regije v 

letu 2014 znašala 17.999 evrov na prebivalca. Osrednjeslovenska regija je tako edina, ki 

presega slovensko povprečje. Najbližje se povprečni vrednosti na državni ravni s 17.553 evri 

približa obalno-kraška regija. V primerjavi z letom 2005 je najbolj izrazito povečanje doživela 

savinjska regija, ki je svoj BDP na prebivalca povečala za 606 evrov, največje znižanje pa je s 

1.593 evri doživela zasavska regija. Ob zasavski regiji so znižanje vrednosti doživele še 

osrednjeslovenska, goriška in obalno-kraška regija.  
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Slika 3: Bruto domači proizvod na prebivalca po statističnih regijah. 

Vir: Preračunano po SURS 2014a. 

Dejavniki, ki neposredno ali posredno vplivajo na gospodarsko rast in gospodarski razvoj, so 

zelo raznoliki, obsežni in pogosto tudi medsebojno povezani. V nadaljevanju poglavja so 

obravnavani zgolj poljubno izbrani dejavniki, na podlagi katerih je v empiričnem delu 

izdelana analiza njihovega vpliva na gospodarski razvoj.  

3.1 Število podjetij 

V Poslovnem registru Slovenije (PRS) je bilo ob koncu marca 2016 vpisanih skoraj 204.000 

poslovnih subjektov. Med poslovne subjekte uvrščamo (AJPES 2016a): 

 gospodarske družbe in zadruge, 

 pravne osebe javnega prava, 

 samostojne podjetnike posameznike, 

 nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, 

 druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti. 

V Sloveniji največji delež poslovnih subjektov predstavljajo samostojni podjetniki 

posamezniki, ki obsegajo skoraj polovico vseh registriranih subjektov (41,4 odstotka). 35,5 

odstotkov predstavljajo gospodarske družbe. Na tretjem mestu so z 12 odstotki društva, 

preostalih 9 odstotkov pa se porazdeli med zadruge in preostale poslovne subjekte. Z 

regionalnega vidika je po številu podjetij v ospredju osrednjeslovenska regija, v kateri je 

registriranih 68.929 podjetij oziroma nekaj več kot tretjina vseh podjetij v Sloveniji (AJPES 
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2016b). Slika 4 prikazuje strukturo poslovnih subjektov, registriranih v Poslovnem registru 

Slovenije po statističnih regijah. Osrednjeslovenska regija ima kot najbolj razvita regija več 

kot četrtino vseh poslovnih subjektov, najmanj pa zasavska regija. 

 

Slika 4: Struktura poslovnih subjektov v PRS po statističnih regijah za leto 2016. 

Vir: AJPES 2016b. 

3.2 Povprečna mesečna bruto plača 

Povprečna plača predstavlja pomembnejši ekonomski kazalec. Pogosto je uporabljena za 

določitev pogojev, ki odobravajo ali zavračajo posamezne socialne pravice in obveznosti. Na 

podlagi posameznih podatkov določenih nacionalnih področjih se izračunava povprečen 

dohodek zaposlenih subjektov, ki je pomemben ekonomski pokazatelj blagostanja v državi 

(Koritnik Rakela 2013). Zaposleni na podlagi kolektivnih pogodb o zaposlitvi v zameno za 

opravljeno delo prejemajo nadomestilo – plačilo, ki predstavlja pomembno makroekonomsko 

kategorijo in ima pomemben vpliv na delovanje gospodarstva. Plača je pravica delavca in 

obveznost delodajalca, ki načeloma predstavlja glavni vir dohodka delavcev in s tem gledano 

se s strani povpraševanja obravnava kot generator kupne moči. S strani ponudbe predstavlja 

plača strošek in element konkurenčnosti. Poznamo več vidikov obravnave plačila: socialni, 

motivacijski in makroekonomski. Na podlagi plač se financira in deluje sistem socialne 

varnosti v državi, saj bruto plače vključujejo socialne in druge prispevke (Eurostat 2017, 

Čufer 2000). Plača mora biti v skladu z zakonodajo in upoštevati zakonski minimum. 

Poznamo neto plačo, ki predstavlja tisti del plače, katerega prejme delavec z izjemo ostalih 

povračil stroškov, osnovno bruto plačo, ki predstavlja plačo, dogovorjeno v pogodbi o 

zaposlitvi (tj. neto plača), akontacijo dohodnine in socialne prispevke, ki bremenijo delavca, 

ter bruto bruto plačo, ki je končni strošek delodajalca, torej bruto plača in socialni prispevki 

ter povračilo stroškov delavca (Mercina 2015). Na mesečni ravni AJPES s pomočjo 

informacijskega sistema zbira in obdeluje podatke o mesečnih plačah, ki jih nato v obliki 

mesečnega poročila posreduje SURS-u. Podatki o povprečnih mesečnih plačah zajemajo vse 
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osebe, ki so zaposlene z zaposlitveno pogodbo. Podatki ne vključujejo samostojnih 

podjetnikov posameznikov in osebe z zaposlitvijo pri njih. V zbranih podatkih prav tako niso 

vključene osebe, zaposlene na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe, kmetje, osebe, ki 

opravljajo poklicne dejavnosti ali javna dela ter napotene zaposlene osebe (SURS 2016e). 

Povprečna mesečna plača je pomemben dejavnik in kazalec gospodarske rasti in v času 

gospodarskega razvoja ter blaginje v posamezni državi. Vendar plača sama ne pokaže 

dejanskega stanja, saj je treba upoštevati tudi cene, predvsem pri meddržavnih primerjavah, 

kjer medsebojna primerjava plač brez upoštevanja cen nima dodane vrednosti. V ta namen se 

pogosteje uporablja kazalec, ki pokaže kupno moč prebivalcev. Za namen analize vpliva 

povprečne plače na gospodarski razvoj bodo uporabljeni podatki o povprečni mesečni bruto 

plači za obdobje desetih let. Podatki so zaradi primerjave preračunani v stalne cene leta 2015. 

Slika 5 v splošnem prikazuje trend naraščanja, saj se je v obdobju od 2005 do 2015 povprečna 

mesečna bruto plača zvišala s 1.412 evrov na 1.555 evrov. Najvišja pozitivna sprememba je 

bila med letoma 2008 in 2009, ko je plača narasla za 39 evrov. Trend naraščanja se je 

nekoliko ustavil z negativno spremembo leta 2012 in 2013 zaradi znižanja plače za 40 evrov. 

V naslednjih dveh letih se je plača ponovno zvišala.  

 

Slika 5: Povprečna mesečna bruto plača po letih v Sloveniji v EUR. 

Vir: Preračunano po SURS 2015d. 

Iz regionalnega pogleda na povprečno mesečno bruto plačo v stalnih cenah leta 2015 (Slika 6) 

lahko vidimo, da je najvišja v osrednjeslovenski regiji, kjer je za leto 2015 znašala 1.720 

evrov. Najnižjo vrednost ima primorsko-notranjska regija, kjer povprečna mesečna bruto 

plača znaša 1.374 evrov. V primerjavi s podatki iz leta 2006 opazimo, da je sprememba 

povprečne plače najvišja v jugovzhodni Sloveniji, saj se je le-ta povečala za 219 evrov. 

Najmanjšo spremembo plače pa je v zadnjih desetih letih z 49 evrov razlike dosegla zasavska 

regija.  
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Slika 6: Povprečna mesečna bruto plača po statističnih regijah v EUR. 

Vir: Preračunano po SURS 2015d. 

3.3 Stopnja delovne aktivnosti 

Življenjski cikel posamezne osebe obsega različne dejavnosti. Zaposlitev lahko uvrstimo kot 

najbolj homogeno in eno najobsežnejših dejavnosti, saj njeno trajanje obsega približno 

polovico življenjskega cikla. Z zaposlovanjem oziroma delom se ustvarja družbeno in 

posamično bogastvo, delovne institucije pa predstavljajo središče institucionalnega sistema. Iz 

slednjega velja, da je od kakovosti delovnega življenja odvisna kakovost celotnega življenja 

posamezne osebe (Svetlik 1991). Zaposlenost pomembno vpliva na socialno vključenost 

posameznikov v družbo in zmanjšuje stopnjo tveganja revščine, obenem pa ima delovna sila 

kot proizvodni dejavnik pomemben vpliv na razvoj gospodarstva in vidik produktivnosti 

(Kajzer 2006). Proizvodni dejavnik delo ima vpliv na gospodarsko rast in gospodarski razvoj. 

Analize kažejo, da ob nižji stopnji delovne aktivnosti in manjšem številu opravljenih delovnih 

ur pride do zaostajanja rasti BDP na prebivalca za vrednost, zmanjšano za dve tretjini. 

Preostanek nižjih vrednosti lahko pripišemo razliki v produktivnosti (Cecile, Kieran in 

Werner 2004 v Kajzer 2006). 

V Sloveniji je problematika trga dela v središču razprav. Ekonomske vede, množična občila in 

politike se zavzemajo, da bi povečali prožnost trga dela, predvsem po danskemu modelu 

varne prožnosti, kjer je odpuščanje zaposlenih hitrejše, lažje in cenejše (Močnik 2011). 

Problematična je predvsem strukturirana brezposelnost, med mladimi (15–24 let) in starejšimi 

(nad 55 let), saj delodajalci zaradi sorazmerno dragih in dolgih postopkov zamenjave delavca, 

raje posegajo po »varnejših delavcih« v srednjih letih. S tem namenom želijo slovenski 

snovalci politik zagotoviti nekakšno varno prožnost, ki je opredeljena kot politična strategija, 

s katero je možno doseči spodbujanje prožnosti trga dela in posledično prožnost v organizaciji 

dela in delovnih razmerjih, na drugi strani pa se povečuje tudi varnost zaposlitev in socialna 
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varnost predvsem šibkejših skupin (Tros in Wilthangen 2004 v Tozjek 2009, 135). 

Slika 7 prikazuje stopnjo registrirane brezposelnosti v Sloveniji po statističnih regijah. 

Slovensko povprečje za leto 2015 znaša 12,3 odstotka. Najvišja stopnja registrirane 

brezposelnosti je že več kot desetletje z 18,9 odstotka v pomurski regiji. Najmanj 

brezposelnih glede na aktivno prebivalstvo ima z 8,6 odstotka gorenjska regija. 

 

Slika 7: Stopnja registrirane brezposelnosti po statističnih regijah za leto 2015. 

Vir: SURS 2016b. 

Stopnja delovne aktivnosti predstavlja odstotek delovno aktivnega prebivalstva med delovno 

sposobnimi prebivalci. SURS obravnava delovno aktivno prebivalstvo na podlagi ankete o 

delovni sili, vključuje pa prebivalce, ki v zadnjih sedmih dnevih opravijo katero koli delo v 

zameno za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit. Med delovno aktivno prebivalstvo so 

vključene tudi vse zaposlene osebe in samozaposleni posamezniki. Delovno sposobno 

prebivalstvo pa obravnava kot vse prebivalce, stare 15 ali več let (UMAR 2016).  

Izračun stopnje delovne aktivnosti (Slika 8) temelji na delovno aktivnem prebivalstvu po 

anketi o delovni sili glede na statistične regije prebivališča in delež delovno sposobnih 

prebivalcev, ki zajema vse prebivalce, starejše od 15 let. Stopnja delovne aktivnosti je v letu 

2015 višja za 0,4 odstotne točke kot leta 2005. Med letoma 2005 in 2008 je stopnja delovne 

aktivnosti sicer narasla s 57,8 na 61,9 odstotka, vendar je v naslednjih letih kot posledica 

finančne gospodarske krize upadala. Največje negativne spremembe stopnje delovne 

aktivnosti je bila deležna pomurska regija, najmanjše pa zasavska regija. Nobena izmed 

statističnih regij še ni dosegla stopnje delovne aktivnosti, kot jo je imela leta 2008 pred 

finančno gospodarsko krizo. S stopnjo delovne aktivnosti 61,9 odstotka se kot najbolj delovno 

aktivna regija ponaša primorsko-notranjska regija. Pod slovenskim povprečjem se nahajajo 

pomurska, podravska, koroška in zasavska regija.  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20



 

27 

 

Slika 8: Stopnja delovne aktivnosti po statističnih regijah in letih. 

Vir: SURS 2015b; 2015g. 

3.4 Bruto investicije v osnovna sredstva 

Izraz investicija se uporablja v povezavi z ekonomskim, gospodarskim in finančnim vidikom. 

Opredelitev izraza naložba je v različnih vedah medsebojno diferencirana. Izraz investicija 

izhaja iz besede investicio, ki v latinščini pomeni »vlaganje«. Najbolj pogosto se izraz 

uporablja z vidika bruto investicij, ki predstavljajo seštevek obnovitvenih investicij in neto 

investicij. Naložbe predstavljajo izdatki, ki jih dodajamo h kapitalu v fizični obliki, njihov 

namen pa je povečanje oziroma ohranjanje kapitala, tako da namensko kopičimo sredstva v 

materialni obliki, saj bodo skozi čas prispevala k povečanju toka storitev in dobrin. Poznamo 

tudi opredelitev naložb, kjer so naložbe izdatek, ki je namenjen povečanju dohodka v 

prihodnosti, s to različico opredelitve pa lahko k investicijam uvrščamo materialne in 

nematerialne naložbe (Ravbar 2009). Osnovna sredstva so sredstva, uporabljena ponavljajoče 

oziroma nepretrgoma v proizvodnem procesu za obdobje, daljše od enega leta. Glede na 

njihovo obliko ločimo opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Pod opredmetena 

osnovna sredstva se uvrščajo objekti gradbene narave, stroji, prevozna sredstva ter biološka 

sredstva. Pod neopredmetena sredstva lahko uvrstimo računalniško programsko opremo, 

podatkovne baze, razvedrilne, literarne ali druge umetniške izvirnike, študije in projekte 

(SURS 2015f). 

Pomembnost obsega investicij se odraža v oblikovanju dodatnega kapitala, ker se s tem 

omogoča povečanje prihodnjih proizvodnih zmogljivosti in rast BDP. Pri tem pa se pokaže, 

kako investicijske odločitve vplivajo na proizvodne potenciale oziroma ponudbo na dolgi rok, 

saj ravno to ključno pripomore h gospodarski rasti. Ob gospodarski rasti investicije 

pomembno vplivajo tudi na družbeni in regionalni razvoj ter preobrazbo pokrajin, saj 

predstavljajo gonilo spreminjanja obsega proizvodnje, ki se načeloma prilagaja tržnim 
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razmeram (Ravbar 2009). 

Izraz bruto investicije v osnovna sredstva po definiciji SURS-a (2015f) obsega: 

 pridobitev ali nakup lastnega sredstva (novega ali rabljenega); 

 posodobitev, rekonstrukcijo in prenovo že obstoječega osnovnega sredstva; 

 nabavno vrednost osnovnega sredstva, pridobljenega s finančnim najemom; 

 naložbeno nepremičnino z merljivo nabavno vrednostjo, v kolikor lahko predpostavimo 

doprinos gospodarskih koristi v obliki najemnine ali povečanja vrednosti. 

V letu 2014 je v Sloveniji prišlo do opaznega povečanja investicij, predvsem s področja javne 

infrastrukture, saj so pred iztekom pretekle finančne perspektive pospešeno črpali sredstva 

EU. Iz zasebnega vidika investicij v stroje in opremo je prav tako prišlo do ugodnejših gibanj, 

ki so posledica visoke izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti in dostopnejših finančnih 

virov. Stanovanjske investicije so s svojim negativnim gibanjem vzrok, ki investicijam kot 

celoti onemogoča, da bi prišle na raven, ki je bila pred gospodarsko krizo, v doseganju le-te 

med vsemi agregati zaostajajo najbolj ravno skupne investicije (UMAR 2015). Slika 9 

prikazuje bruto investicije v nova osnovna sredstva na prebivalca po statističnih regijah za 

leto 2015. Največ investiranja v nova osnovna sredstva je bilo v osrednjeslovenski regiji, ki 

edina presega slovensko povprečje. Slovensko povprečje je v letu 2015 znašalo 2.526 evrov, 

investiranih v nova osnovna sredstva na prebivalca, v osrednjeslovenski regiji pa 4.374 evrov. 

Najmanj investiranja je bilo s 1.279 evri na prebivalca v zasavski regiji. 

 

Slika 9: Bruto investicije v nova osnovna sredstva na prebivalca za leto 2015. 

Vir: SURS 2015h. 
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3.5 Bruto domači izdatki v raziskave in razvoj 

Opredelitev, da so naložbe izdatek, namenjen povečanju dohodka v prihodnosti, nam 

omogoča, da med investicije uvrščamo materialne in nematerialne naložbe, med drugim tudi 

izdatke v raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD). Izdatki v RRD obsegajo izdatke za 

izobraževanje, ki so opredeljeni kot investicije v človeški kapital. Iz statističnega vidika 

predstavljajo investicije delež bruto domačega proizvoda, ki ni potrošen. Izračunamo jih kot 

razliko med celotnim BDP in osebno potrošnjo, javno potrošnjo ter neto izvozom (Ravbar 

2009). 

Dolgoročna vlaganja v raziskave in razvoj krepijo sposobnost pospeševanja inovacijskih 

aktivnosti v podjetju in s tem omogočajo, da ima gospodarstvo sposobnost inovacij in da 

ustvarja storitve in nove proizvode, ki bodo prinašali visoko dodano vrednost in s tem 

omogočali uspešnejši nastop na mednarodnih trgih in zagotavljali visoko raven državne 

blaginje. V kolikor organizacije želijo, da je vlaganje v dejavnike, ki zagotavljajo inovacijsko 

sposobnost, bolj učinkovito, morajo vzpostaviti tesnejše sodelovanje, usklajevanje in 

povezave, učinkovitejše prenašanje znanja in večjo mobilnost strokovnjakov v raziskovalno-

razvojnih sektorjih (UMAR 2015). 

Slika 10 prikazuje vlaganje bruto domačih izdatkov v raziskovalno-razvojno dejavnost po 

statističnih regijah. V letu 2015 je bilo v raziskovalno-razvojno dejavnost vloženih 853.067 

evrov. Več kot polovico vseh izdatkov v državi je bilo izdanih v osrednjeslovenski regiji. 

Najmanj vlaganja sta bili s 5.819 evrov in 5.978 evrov deležni posavska in primorsko-

notranjska regija.  

 

Slika 10: Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost za leto 2015. 

Vir: SURS 2015i. 
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3.6 Selitveni prirast 

Spremembe, ki nastanejo v številu med priseljenimi in odseljenimi osebami na posameznem 

območju v določenem časovnem obdobju, definiramo s pojmom selitveni prirast (SURS 

2016f). V kolikor je bilo na določenem območju več priseljenih kot odseljenih oseb, je 

selitveni prirast pozitiven. Selitve predstavljajo pomemben dejavnik, ki zahteva posebno 

pozornost in spremljanje s strani držav. Pomembno problematiko predstavlja »beg 

možganov«, saj država preko izobraževalnih sistemov vlaga svoja proračunska sredstva v 

potencialno prihodnjo delovno silo, ki bi lahko pomagala ustvarjati konkurenčno prednost 

države, po zaključku izobraževanja pa zapusti državo in prispeva k razvoju drugih držav 

(Bevc in Uršič 2013).  

Poznamo več načinov selitve, ravno tako selitvenih prirastov. Z vidika magistrske naloge nas 

zanimajo predvsem notranje selitve med regijami. Selitve se na notranji ravni delijo na selitve 

v posamezni občini ali med različnimi občinami. V nadaljnjem se v zunanji ravni delijo še na 

regionalne ali medregionalne (Bevc in Uršič 2013).  

Slika 11 prikazuje medregionalne selitve oziroma selitveni prirast med regijami v letu 2015. 

Gospodarsko najrazvitejša in osrednja statistična regija privablja največ prebivalstva, zato je 

bil njen selitveni prirast z vrednostjo 641 najvišji. Največ izseljevanja je z negativnim 

selitvenim prirastom v vrednosti nad 200 prisotnega v zasavski in gorenjski statistični regiji.  

 

Slika 11: Selitveni prirast med regijami za leto 2015. 

Vir: SURS 2015j. 
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je z vidika makroekonomske analize znatno neposredno povezana z regionalnim in tudi 

nacionalnim BDP. Naložba v promet z zbliževanjem regij povečuje konkurenco med njimi. 

Podrobnejša analiza naložb v Španiji je pokazala, da se lahko donos v različnih regijah znatno 

razlikuje glede na začetni obstoječi prometni sistem, ki vpliva na potencialne dobičke novih 

naložb (Evropske skupnosti 2007). 

V pojem javno cestno omrežje so vključene vse javne ceste v lasti Republike Slovenije 

(državne ceste) ali pa v lasti občin (občinske ceste). Delitev je vzeta na podlagi evropskih 

delitev cestnih omrežij, torej pomembnosti povezovanja in odvijanja prometa v določenem 

prostoru (MZI 2016). 

Za izračun gostote javnega cestnega omrežja je potrebno poznati površino države in 

posameznih statističnih regij v kvadratnih kilometrih ter dolžino državnih in občinskih cest po 

statističnih regijah v kilometrih. Vsote dolžine državnih cest in občinskih cest po statističnih 

regijah v kilometrih nato delimo s površino regij (DRSI – SECIA 2017).  

Slika 12 prikazuje gostoto javnega cestnega omrežja po statističnih regijah za leto 2015. 

Podatki so prikazani v kilometrih javnega cestnega omrežja na kvadratni kilometer površine 

regije. Državno povprečje gostote javnega cestnega omrežja znaša 1,92 km/km2. Najvišjo 

vrednost gostote javnega cestnega omrežja ima s 3 km/km2 podravska regija, najnižjo pa 

notranjska regija z 0,88 km/km2. 

 

Slika 12: Gostota javnega cestnega omrežja v km/km2 za leto 2015. 

Vir: DRSI – SECIA 2017. 
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krepi z vzvodi, med katerimi večje in učinkovitejše vlaganje v znanje predstavlja osrednjo 

aktivnost. Čeprav so javna vlaganja v izobraževanje v Sloveniji sorazmerno visoka, se 

pomanjkljivosti kažejo v slabi časovni odzivnosti prilagajanja izobraževalnih sistemov 

potrebam konkurenčnega gospodarstva, slabi izrabi javnih sredstev in neustrezni kakovosti 

izobraževalnih sistemov (UMAR 2015). Trajanje in kakovost izobraževalnih sistemov 

predstavljata dejavnik, ki pomembno vpliva na aktivnost diplomantov in njihov vstop na trg 

dela. Država zaradi povečanja konkurenčnosti stremi k nadaljevanju izobraževanja mladih in 

povečanju ambicioznosti, saj obstajajo pričakovanja, da vlaganja v znanje in višje stopnje 

izobrazbe zagotovijo boljše družbene in službene položaje (Ignjatović 2006). 

V Sloveniji se število delovno aktivnih oseb s končanim terciarnim izobraževanjem v zadnjih 

letih povečuje. Leta 2014 se je število oseb, starih med 25 in 64 let, ki so zaključili terciarno 

izobraževanje, povečalo in tako prvič preseglo povprečje EU, njihovo zaposlovanje pa je v 

zasebnem sektorju še vedno nezadostno, čeprav bi lahko s tem pomembno pripomogli k 

dvigovanju dodane vrednosti gospodarstva. Nezadostna uporaba diplomantov s terciarno 

izobrazbo je posledica neusklajenosti ponudbe kadra s potrebami podjetji, visoko obdavčitvijo 

plač nad povprečno plačo (UMAR 2015).  

Delež mladih, ki se odločijo za terciarno izobraževanje, se iz leta v leto povečuje, kar vodi v 

skrajno razlikovanje priložnosti za zaposlitev, ki so pogojene s stopnjo izobrazbe. V kolikor 

ima nekdo višjo stopnjo, ima načeloma tudi vedno večje možnosti za zaposlovanje v 

primerjavi z mladimi, ki imajo nižje stopnje izobrazbe. Obenem se ob vedno večjem deležu 

mladih s terciarno izobrazbo povečuje tudi medsebojna konkurenčnost. Povečevanje deleža 

oseb s terciarno izobrazbo lahko v prihodnje pomeni hitrejše prehajanje v obdobje znanja, ki 

zahteva spremembe v slovenskem gospodarstvu, vključno z novimi delovnimi mesti, 

ustreznimi za visoko izobrazbo, ali pa povečanje že tako visokega podzaposlovanja in 

brezposelnosti med diplomanti (Ignjatović 2006). 

Slika 13 prikazuje število diplomantov terciarnega izobraževanja na 1000 prebivalcev za leto 

2015. Z izjemo obalno-kraške regije se vse vrednosti gibljejo med 8 in 10 diplomantov na 

1000 prebivalcev. Najvišja vrednost je z 9,6 prisotna v koroški in goriški regiji. Najnižjo 

vrednost ima s 6,2 obalno-kraška regija.  
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Slika 13: Diplomanti terciarnega izobraževanja na 1000 prebivalcev za leto 2015. 

Vir: SURS 2015k. 

 

Podrobnejši pregled dejavnikov regionalnega razvoja nam je omogočil lažjo predstavo, kako 

posamezni dejavniki delujejo, kakšne so njihove povezave ter kakšne so njihove vrednosti v 

posameznih regijah. Z vidika BDP na prebivalca je močno izpostavljena osrednjeslovenska 

regija, ki zaradi tolikšnega odstopa od drugih regij dviguje povprečje, hkrati pa je posledično 

edina regija, ki se nahaja nad to povprečno vrednostjo. Osrednjeslovenska regija izstopa tudi 

po številu poslovnih subjektov, višini povprečne mesečne bruto plače, bruto investicijah v 

nova osnovna sredstva, bruto domačih izdatkih v RRD in selitvenem prirastu. Registrirana 

stopnja brezposelnosti ima najnižje vrednosti v gorenjski regiji, stopnja delovne aktivnosti pa 

je najvišja v primorsko-notranjski regiji. Najbolj zgoščeno javno cestno omrežje ima 

podravska regija. Z vidika diplomantov terciarnega izobraževanja so najboljše vrednosti v 

koroški in goriški regiji. Z opažanji, da prihaja do odstopanj vrednosti posameznih dejavnikov 

v posameznih regijah, se lahko znova približamo trditvi, da imajo izbrani dejavniki v 

posameznih regijah različno jakost povezave z regionalnim BDP.  
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4 ANALIZA VPLIVA IZBRANIH DEJAVNIKOV NA GOSPODARSKI RAZVOJ 

V naslednjih podpoglavjih smo predstavili in pojasnili postopek izvedbe regresijske analize za 

izbrane dejavnike in ugotovitve glede njihovega vpliva na gospodarski razvoj v posameznih 

statističnih regijah. Regionalna politika je ključna za kakovost življenja v posamezni regiji in 

njen nadaljnji razvoj, zato smo izbrali takšne dejavnike, za katere smo predpostavili, da v 

primeru pozitivnih oziroma boljših vrednosti pozitivno vplivajo na gospodarski razvoj. Med 

izbrane dejavnike smo vključili: 

 število podjetij; 

 povprečno mesečno bruto plačo; 

 stopnjo delovne aktivnosti; 

 bruto investicije v nova osnovna sredstva; 

 bruto domače izdatke v raziskave in razvoj; 

 selitveni prirast; 

 gostoto javnega cestnega omrežja; 

 diplomante terciarnega izobraževanja. 

Temeljni cilj in teza naloge sta bila, da se potrdi statistično značilno pozitivno povezanost 

izbranih dejavnikov in regionalnega BDP na prebivalca oziroma gospodarsko razvitost in 

posledično v času tudi gospodarsko rast. Z namenom učinkovitejšega snovanja regionalnih 

politik je potrebno razumeti, kateri dejavniki vplivajo na gospodarski razvoj in tudi kolikšen 

je njihov vpliv, saj se tako v primeru omejenih virov lahko bolj posvečajo tistim, ki 

doprinesejo več.  

Na podlagi zastavljenega cilja smo oblikovali dve hipotezi: 

Hipoteza 1: Večina izbranih dejavnikov pozitivno vpliva na regionalni BDP na prebivalca. 

Predpostavili smo, da obstaja pozitivna povezanost izbranih dejavnikov z gospodarsko 

razvitostjo regij in da bo v primeru boljših vrednosti dejavnikov tudi večji gospodarski razvoj 

regije. 

Hipoteza 2: Izbrani dejavniki imajo v posameznih regijah različno jakost povezave z 

regionalnim BDP na prebivalca. 

Predpostavili smo, da se od regije do regije jakost povezave izbranih dejavnikov z 
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gospodarsko razvitostjo spreminja. Če torej v posamezni regiji izbrani dejavnik v določeni 

meri vpliva na gospodarsko razvitost, ne nujno vpliva s tolikšno mero na razvitost druge 

izbrane regije.  

4.1 Metodologija 

Analiza vključuje sekundarno zbrane kvantitativne statistične podatke za obdobje 2005–2014, 

pridobljene v podatkovni bazi SURS in iz internega gradiva DRSI – SECIA. Podatki so 

panelni (časovna in prostorska razsežnost), torej moramo za izvedbo analize uporabiti panelno 

analizo, kjer analiziramo spremenljivke po časovni seriji in presečne podatke po regijah. V 

opazovanem obdobju je prišlo do preimenovanja spodnjeposavske regije v posavsko in 

notranjsko-kraške v primorsko-notranjsko, zato se njun naziv pri podatkih od leta 2005–2007 

razlikuje od tistega po letu 2007. Za natančnejšo in ustreznejšo analizo je bila najprej potrebna 

ustrezna priprava podatkov. Primerljivost podatkov smo omogočili z normalizacijo vrednosti 

v relativna števila, saj bi zaradi različne velikosti in poseljenosti regij lahko prišlo do 

izkrivljenih rezultatov analize. Denarne vrednosti so bile zaradi izničenja vpliva spremembe 

cen preračunane v cene življenjskih potrebščin leta 2015. Podatki so močno uravnoteženi, saj 

imamo na voljo podatke za vsa leta, vse dejavnike in vse regije. 

Za izvedbo regresijske analize za testiranje prve hipoteze smo se morali odločiti, katero 

regresijsko metodo bomo uporabili. Izbirali smo med metodo fiksnih učinkov (angl. fixed 

effects – FE) in metodo slučajnih učinkov (angl. random effects – RE). V analizi, kjer 

uporabljamo panelne podatke, se lahko vedno uporabi metoda fiksnih učinkov, ki pa zaradi 

svojih konsistentnih rezultatov ne pokaže vedno najboljše vrednosti. V kolikor se lahko s 

Hausmanovim ali kakšnim drugim testom dokaže, da je uporaba metode slučajnih učinkov 

primernejša, jo velja uporabiti, saj nam omogoča izračun učinkovitejših cenilk – boljših p-

vrednosti (Hajdinjak 2015). 

Metoda fiksnih učinkov je uporabljena v analizah, kjer nas zanima samo vpliv spremenljivk, ki 

se spreminjajo skozi čas. S to metodo lahko raziskujemo povezavo med neodvisnimi in 

odvisnimi spremenljivkami znotraj posamezne obravnavane enote, v našem primeru znotraj 

posamezne regije. Ob predpostavki, da obstajajo individualne značilnosti znotraj posamezne 

obravnavane enote, ki lahko vplivajo na neodvisno ali odvisno spremenljivko, jih z uporabo 

metode fiksnih učinkov želimo nadzorovati. Metoda temelji na predpostavki o korelaciji 

slučajne napake z neodvisnimi spremenljivkami, s katero odstranimo učinek teh skozi čas 

fiksnih značilnosti in lahko pristopamo k neto učinkom neodvisne na odvisno spremenljivko. 

Metoda fiksnih učinkov predpostavlja tudi, da so te skozi čas fiksne značilnosti individualne 

in nepovezane z drugimi individualnimi značilnostmi. Vsaka enota je različna in njena 

slučajna napaka in konstanta (s katero zajema individualne značilnosti) nista povezani z 

drugimi. V kolikor pride do korelacije slučajnih napak, je verjetno bolj ustrezna uporaba 

druge metode in sicer metode slučajnih učinkov (Torres-Reyna 2007).  
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Metoda slučajnih učinkov predpostavlja, da so individualne značilnosti med enotami slučajne 

in nepovezane z neodvisnimi ali odvisnimi spremenljivkami v modelu. Ta metoda se uporabi, 

v kolikor obstaja sum, da razlike med enotami, ki so posledica individualnih značilnosti, 

vplivajo na odvisno spremenljivko. Slučajni učinki predpostavljajo, da je enotina slučajna 

napaka nepovezana z neodvisno spremenljivko, kar skozi čas omogoča fiksnim 

spremenljivkam vlogo pojasnjevalnih spremenljivk (Torres-Reyna 2007). 

Metodo najmanjših kvadratov (angl. Ordinary least squares – OLS) smo uporabili za 

testiranje druge hipoteze. Metoda najmanjših kvadratov se pogosto imenuje tudi linearna 

regresija v splošnem (v našem primeru multipla linearna regresija). Metoda uporablja tehnike 

minimizacije seštevka razlik kvadratov opazovanih spremenljivk in ocenjevanja neznanih 

parametrov, ki so vključeni v model. 

4.2 Spremenljivke 

V nadaljevanju podpoglavja so predstavljeni dejavniki, ki so bili uporabljeni v analizi, način 

njihovega prikaza in morebitne ustrezne ureditve zaradi primerljivosti podatkov, v kolikor je 

bila le-ta potrebna ter njihovi nazivi v obliki kratic, ki so uporabljeni za poimenovanje v 

preglednicah.  

Zaradi verodostojnosti predstavljenih informacij in rezultatov so podatki, pridobljeni na 

spletni strani SURS-a, ki so izkazani v denarnih vrednostih in obsegajo obdobje več let, 

ustrezno preračunani. Z deflatorjem indeksa cen življenjskih potrebščin smo podatke 

deflacionirali in prikazali v cenah baznega leta 2015. S pojmom indeks cen življenjskih 

potrebščin SURS obravnava hrano in brezalkoholne pijače, alkoholne pijače in tobak, obleko 

in obutev, stanovanje, stanovanjsko opremo, zdravje, prevoz, različne vrste komunikacije, 

rekreacijo in kultura, izobraževanje, gostinske in nastanitvene storitve ter raznovrstno blago in 

storitve (SURS 2015l). 

Bruto domači proizvod na prebivalca (BDPCAP) 

Podatki so pred letom 2007 preračunani po fiksnem tečaju 2007 oziroma 239,64 SIT/EUR. 

Podatki so zaradi izničenja vpliva spremembe cen preračunani na cene leta 2015. Kot deflator 

je uporabljen indeks cen življenjskih potrebščin, pridobljen iz SURS-a, ki je izračunan tako, 

da se indeks cen življenjskih potrebščin posameznega leta od 2005–2014 deli s povprečnim 

indeksom cen življenjskih potrebščin leta 2015. 

Število podjetij (POD) 

V obdobju od 2005 do 2008 so v podatke vključena samo podjetja obrtnih dejavnosti C–K4, v 

                                                 
4 Podjetja obrtnih dejavnosti C-K obsegajo predelovalne dejavnosti, oskrbo z električno energijo, 

plinom in paro, oskrbo z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja, gradbeništvo, 
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obdobju 2008 do 2014 pa vsa podjetja. Zaradi izločitve vpliva velikosti in poseljenosti 

posamezne regije smo podatke normalizirali in izkazali v vrednostih na 1000 prebivalcev 

regije.  

Povprečna mesečna bruto plača (PMBP) 

Povprečna mesečna bruto plača je prav tako kot bruto domači proizvod na prebivalca zaradi 

svoje denarne vrednosti preračunana v cene leta 2015 z indeksom cen življenjskih potrebščin. 

Podatki so pred letom 2007 preračunani po fiksnem tečaju 2007 oziroma 239,64 SIT/EUR.  

Stopnja delovne aktivnosti (SDA)  

Stopnja delovne aktivnosti je izračunana kot odstotni delež delovno aktivnih prebivalcev v 

delovno sposobnih prebivalcih. Pod delovno aktivne prebivalce SURS obravnava vse osebe, 

ki so v zadnjem tednu pred izvedbo raziskave opravile kakršno koli delo za plačilo, dobiček 

ali družinsko blaginjo. Kot delovno sposobne prebivalce upošteva vse osebe, starejše od 15 

let. 

Bruto investicije v osnovna sredstva (BIOS) 

Dejavnik bruto investicije v osnovna sredstva je izkazan v relativnih vrednostih na prebivalca 

že s strani SURS-a, zato je bil z naše strani potreben samo preračun v cene iz leta 2015. 

Podatki so pred letom 2007 preračunani po fiksnem tečaju 2007 oziroma 239,64 SIT/EUR. 

Bruto domači izdatki v raziskave in razvoj (BDIRR) 

Podatki bruto domačih izdatkov v raziskave in razvoj so na spletni strani SURS-a javno 

objavljeni za obdobja po letu 2007. Naša raziskava vključuje podatke od leta 2005 do 2014, 

zato sta nam manjkala podatka za leti 2005 in 2006, ki smo ju pridobili privatno s strani 

SURS-a. Podatki so pred letom 2007 preračunani po fiksnem tečaju 2007 oziroma 239,64 

SIT/EUR. Zaradi časovne in regionalne primerljivosti smo tudi te podatke preračunali v cene 

leta 2015 in prikazali relativno na 1000 prebivalcev posamezne regije.  

Selitveni prirast (SP) 

Selitveni prirast do vključno leta 2007 prikazuje podatke o selitvah državljanov RS, od leta 

2008 naprej pa selitve celotnega prebivalstva. Z namenom normalizacije podatkov so podatki 

preračunani v vrednosti na 1000 prebivalcev regije.  

Gostota javnega cestnega omrežja (JCO) 

Javno objavljeni podatki SURS-a za gostoto javnega cestnega omrežja ne obsegajo vseh 

                                                                                                                                                         
trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo, informacijske in 

komunikacijske dejavnosti ter finančne in zavarovalniške dejavnosti (SURS 2010). 
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podatkov, potrebnih za analizo, saj jih od leta 2012 ne objavljajo več. Podatke za celotno 

analizo smo tako pridobili privatno iz internega gradiva s strani Direkcije RS za infrastrukturo 

– Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv. Podatki so prikazani v kilometrih javnega 

cestnega omrežja na kvadratni kilometer površine regije. Javno cestno omrežje vključuje 

državne in občinske ceste5. 

Diplomanti terciarnega izobraževanja (DTI) 

Diplomanti terciarnega izobraževanja so zaradi primerjave med regijami izkazani v številu 

diplomantov na 1000 prebivalcev regije. Med njimi so vključeni tudi diplomanti s stalnim 

bivališčem v tujini in z neznanim stalnim prebivališčem. 

Zaradi boljše preglednosti smo zbrane podatke prikazali tudi v preglednici 1, kjer je razvidna 

oznaka, definicija kazalnika, merska enota in njegov vir.  

Preglednica 1: Pregled kazalnikov. 

Oznaka Kazalnik Merska enota  Vir 

BDPCAP Bruto domači proizvod na prebivalca EUR/prebivalca SURS 

POD Število podjetij št. /1000  SURS 

PMBP Povprečna mesečna bruto plača EUR SURS 

SDA Stopnja delovne aktivnosti delež (stopnja) SURS 

BIOS Bruto investicije v osnovna sredstva EUR/prebivalca SURS 

BDIRR Bruto domači izdatki v raziskave in razvoj EUR/prebivalca SURS 

SP Selitveni prirast št./1000 SURS 

JCO Gostota javnega cestnega omrežja km/km2 površine DRSI – SECIA 

DTI Diplomanti terciarnega izobraževanja št./1000 SURS 

št./1000 predstavlja število entitete posameznega kazalnika na tisoč prebivalcev regije. 

4.2.1 Opisne statistike spremenljivk 

S programsko opremo Microsoft Office Excel smo izračunali opisne statistike uporabljenih 

spremenljivk, ki so prikazane v preglednici 2. Na voljo so nam bili vsi podatki za vsa 

opazovanja, zato je število vseh opazovanj pri vseh spremenljivkah 120 enot.  

Iz preglednice je možno opaziti, da so podatki najbolj razpršeni pri vrednosti BDP predvsem 

zaradi visoke vrednosti aritmetične sredine, katero dviguje in presega zgolj osrednjeslovenska 

regija. Negativne srednje vrednosti SP so posledica negativnega selitvenega prirasta, ki je 

prisoten pri polovici regij. Z izjemo osrednjeslovenske regije, ki beleži visoke vrednosti 

                                                 
5 Med občinske ceste prištevamo lokalne ceste, glavne mestne ceste, zbirne mestne ceste, mestne 

krajevne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje (DRSI – SECIA 2017). 
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selitvenega prirasta, ima tudi preostalih pet regij nizke, vendar pozitivne vrednosti. 

 

Preglednica 2: Opisne statistike spremenljivk. 

Spremenljivka 
Število 

opazovanj 

Aritmetična 

sredina  
Mediana 

Standardni 

odklon 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

BDPCAP 120 16.425,75 15.726,60 3.870,55 10.829,69 29.043,42 

POD 120 67,74 67,94 20,36 31,28 114,68 

PMBP 120 1.433,73 1.421,39 116,79 1.182,63 1.778,06 

SDA 120 58,47 58,75 3,1 50,6 65,8 

BIOS 120 2.283,00 2.110,95 905,07 953,27 5.153,50 

BDIRR 120 261,04 168,53 234,23 4,23 963,83 

SP 120 1,13 0,95 3,03 8,99 8,41 

JCO 120 1,98 1,9 0,68 0,86 3,02 

DTI 120 8,76 8,92 1,16 5,14 11,43 

4.2.2  Frekvenčne porazdelitve spremenljivk  

 S pomočjo programske opreme STATA smo izdelali frekvenčne porazdelitve za analizirane 

spremenljivke, da bi preverili, kako so podatki za navedeno obdobje 2005–2014 porazdeljeni. 

Za boljšo predstavo normalnosti porazdelitve izbrane spremenljivke smo poleg histogramov 

vključili še prikaz pripadajoče krivulje normalne porazdelitve, ki je izračunana na podlagi 

aritmetične sredine in standardnega odklona spremenljivke. V primeru, da je aritmetična 

sredina enaka mediani, gre za normalno oziroma Gaussovo porazdelitev, ki prikazuje 

porazdelitev večine lastnosti, ki jih najdemo v naravi. Za večino analiziranih spremenljivk 

lahko opazimo, da se porazdeljujejo približno normalno.  

Slika 14 prikazuje Frekvenčno porazdelitev spremenljivke BDPCAP, ki predstavlja regionalni 

BDP na prebivalca. Opaziti je možno pozitivno asimetrično porazdelitev v levo, ki je 

posledica večjega odmika od povprečja v osrednjeslovenski regiji, ki je hkrati edina regija z 

nadpovprečnimi vrednostmi BDP na prebivalca v državi. V razredih okrog vrednosti 15.000 

EUR je možno opaziti zgoščeno porazdelitev, ki krepko odstopa od vrednosti pripadajoče 

krivulje normalne porazdelitve. 
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Slika 14: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke BDPCAP. 

Slika 15 prikazuje frekvenčno porazdelitev spremenljivke POD. Spremenljivka se 

porazdeljuje približno normalno zaradi majhne razlike med aritmetično sredino in mediano. 

Najbolj zgoščene so vrednosti okrog 70, kar pomeni, da je bila v opazovanem obdobju v 

posameznih regijah najpogosteje dosežena vrednost 70 podjetij na 1.000 prebivalcev regije.  

 

Slika 15: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke POD. 

Slika 16 prikazuje Frekvenčno porazdelitev spremenljivke PMBP, ki ima nekoliko koničasto 
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in približno normalno porazdelitev. Koničasta porazdelitev predstavlja manjšo razpršenost 

podatkov od povprečnih vrednosti spremenljivke. Večina podatkov se razvrsti v vrednosti od 

1.300 do 1.550 EUR. Slika 17 prikazuje frekvenčno porazdelitev spremenljivke SDA, ki se po 

obliki še najbolj približa svoji pripadajoči krivulji normalne porazdelitve (z izjemo manjšega 

odstopa z višjo zgoščenostjo okrog vrednosti 59 odstotkov). 

 

Slika 16: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke PMBP. 

Slika 17 prikazuje frekvenčno porazdelitev spremenljivke SDA, ki se po obliki še najbolj 

približa svoji pripadajoči krivulji normalne porazdelitve (z izjemo manjšega odstopa z višjo 

zgoščenostjo okrog vrednosti 59 odstotkov). 
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Slika 17: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke SDA. 

Slika 18 prikazuje frekvenčno porazdelitev spremenljivke BIOS. Podobno kot pri porazdelitvi 

spremenljivke BDPCAP lahko tudi tukaj opazimo pozitivno asimetrično porazdelitev v levo. 

Večina podatkov analiziranih podatkov se uvršča med 1.000 in 3.000 EUR bruto investicij v 

osnovna sredstva na prebivalca regije. Slika 19 prikazuje frekvenčno porazdelitev 

spremenljivke BDIRR z asimetrično levo porazdelitvijo in z zgoščenostjo večine vrednosti v 

prvih dveh razredih. 

 

Slika 18: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke BIOS. 
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Slika 19: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke BDIRR. 

Slika 20 prikazuje Frekvenčno porazdelitev spremenljivke SP. Podatki so najbolj zgoščeni 

okrog vrednosti 0, kar pomeni, da so bile regije z nekaj izjemami v opazovanem obdobju 

deležne dokaj sorazmernega priseljevanja in odseljevanja prebivalcev z blagim pozitivnim 

prirastom. Slika 21 prikazuje frekvenčno porazdelitev spremenljivke JCO, ki ima zaradi 

togosti svoje narave neznačilno porazdelitev. Za pomembnejše spremembe v gostoti cestnih 

omrežij je potreben pregled daljšega, tudi zgodovinsko naravnanega časovnega obdobja. 

 

Slika 20: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke SP. 
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Slika 21: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke JCO. 

Slika 22 prikazuje frekvenčno porazdelitev spremenljivke DTI. Podatki o diplomantih 

terciarnega izobraževanja so dokaj zgoščeni, kar nam pove, da je v opazovanem obdobju 

najpogosteje zaslediti vrednosti 7 do 11 diplomantov na 1000 prebivalcev v posamezni regiji.  

 

Slika 22: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke DTI. 
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4.3 Regresijski model 

Spremembe vrednosti BDP v državi pomenijo spremembe gospodarske rasti. V kolikor so 

spremembe gospodarske rasti pozitivne, se posledično izboljšuje tudi gospodarsko stanje v 

državi, kar z leti predstavlja gospodarski razvoj. V kolikor gledamo na regionalni ravni, vodi 

izboljšanje vrednosti BDP v posamezni regiji z leti v regionalni razvoj. Funkcijo regionalnega 

razvoja lahko prikažemo z regresijsko odvisnostjo. V našem primeru nas zanima vpliv 

izbranih dejavnikov na regionalni razvoj oziroma na vrednost BDP v regiji. V analizi so 

uporabljene metode za analizo multiple regresijske analize, ki izhajajo iz odvisnosti. Med 

posameznimi spremenljivkami funkcije obstaja vzročno posledični odnos. Ena izmed 

spremenljivk je vedno odvisna, ena ali več pa jih je neodvisnih. V našem primeru odvisno 

spremenljivko predstavlja regionalni BDP na prebivalca, neodvisne pojasnjevalne 

spremenljivke pa predstavlja dvanajst izbranih dejavnikov.  

Za testiranje analize so uporabljeni panelni podatki. V našem primeru imamo dve dimenziji, 

ena je časovna (leta od 2005 do 2014), druga pa geografska (posamezne statistične regije). Za 

lažjo predstavo funkcije regionalnega razvoja bomo prikazali splošni multipli regresijski 

model in izpeljavo modela, ki v naši analizi predstavlja funkcijo regionalnega razvoja. 

Zapis splošnega multiplega regresijskega modela je: 

𝑌 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2+. . . +𝛽𝑝𝑋𝑝 + 𝜀 

kjer je:  

 vrednost odvisne spremenljivke 

𝛽0 regresijska konstanta 

𝛽1𝑋1 regresijski koeficient posamezne neodvisne spremenljivke  

𝜀  slučajna napaka  

Iz splošnega modela lahko naredimo izpeljavo regresijskega modela za regionalni razvoj: 

𝑏𝑑𝑝 =  𝛽 0 + 𝛽𝑃𝑂𝐷 𝑋𝑃𝑂𝐷 + 𝛽𝑃𝑀𝐵𝑃𝑋𝑃𝑀𝐵𝑃 + 𝛽𝑆𝐷𝐴𝑋𝑆𝐷𝐴 + 𝛽𝐵𝐼𝑂𝑆𝑋𝐵𝐼𝑂𝑆 + 𝛽𝐵𝐷𝐼𝑅𝑅𝑋𝐵𝐷𝐼𝑅𝑅

+ 𝛽𝑆𝑃𝑋𝑆𝑃 + 𝛽𝐽𝐶𝑂𝑋𝐽𝐶𝑂 + 𝛽𝐷𝑇𝐼𝑋𝐷𝑇𝐼 + 𝜀 

Linearno povezanost spremenljivk regresijskega modela smo preverili s Pearsonovim 

koeficientom korelacije. Povezanost spremenljivk je lahko glede na predznak pozitivna ali 

negativna. Glede na jakost povezanosti se vrednosti koeficientov gibljejo od 0 do 1 (gledano 

glede na absolutno vrednost koeficienta). V kolikor je vrednost nič, velja, da spremenljivki 

med seboj nista linearno povezani. V kolikor je vrednost koeficienta med 0,1 in 0,3, gre za 

šibko povezanost, med 0,3 in 0,5 gre za srednjo oziroma zmerno povezanost, v kolikor pa 

koeficienti dosegajo vrednosti nad 0,5, gre za močno povezanost. V našo korelacijsko matriko 

spremenljivk (Priloga 1) smo vključili tudi stopnjo značilnosti oziroma vrednost signifikance, 
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ki mora ustrezati standardni vrednosti p = 0,05. Na osnovi korelacijske matrike lahko 

povzamemo, da so skoraj vse neodvisne spremenljivke, razen JCO, pozitivno in statistično 

značilno povezane s spremenljivko BDPCAP. Za spremenljivko JCO se je izkazalo, da ni 

statistično značilno povezana. Glede na jakost so vse statistično značilne spremenljivke 

srednje do močno povezane (z izjemo DTI, ki ima vrednost koeficienta 0,1964). Najbolj sta z 

vrednostjo spremenljivke BDPCAP povezani spremenljivki PMBP (0,7824) in BIOS 

(0,7956).  

4.4 Regresijska analiza 

V nadaljevanju podpoglavja sledi izvedba regresijske analize po metodi slučajnih 

spremenljivk in metodi najmanjših kvadratov. V model smo vključili kontrolne spremenljivke 

po letih (angl. year dummies; time variables) oziroma slamnate spremenljivke za leta, ki v 

analizah veljajo za kontrolne spremenljivke. Slamnate spremenljivke vključujejo in 

kontrolirajo vpliv variacij skozi čas, prostor ali med spremenljivkami ter pokažejo, katera leta, 

entitete ali spremenljivke značilno vplivajo na odvisno spremenljivko. V našem primeru smo 

za izpopolnitev modelov uporabili časovne kontrole, torej slamnate spremenljivke za leta. V 

model se vključi eno spremenljivko manj, kot je število vseh spremenljivk zaradi merila 

primerjave. V našem primeru smo izpustili vključitev slamnate spremenljivke za leto 2005. 

4.4.1 Testiranje hipoteze 1 

Pri panelnih podatkih se lahko zgodi, da pride do heteroskedastičnosti, ki pomeni 

spreminjajoče se vrednosti varianc slučajnih spremenljivk ob spremembah vrednosti 

pojasnjevalnih spremenljivk (Pfajfar 2014 v Hajdinjak 2015). Heteroskedastičnost 

analiziranih spremenljivk smo preverili z uporabo Breusch-Pagan/Cook-Weisbergovega testa, 

ki testira ničelno hipotezo o konstantni varianci. Zaradi visoke p-vrednosti ničelne hipoteze 

nismo uspeli zavrniti in dokazati, da obstaja statistično značilna heteroskedastičnost, zato smo 

sprejeli sklep, da so naši podatki primerni za nadaljnjo analizo. Slednje smo potrdili tudi z 

enim izmed Lagrangevih multiplikatorjev, ki preverja heteroskedastičnost, in sicer z 

Whitovim testom, ki postavi kot ničelno hipotezo homoskedastičnost. Homoskedastičnost 

pomeni enakost varianc neodvisnih spremenljivk. Heteroskedastičnost pa je kršitev 

homoskedastičnosti (Statistics Solutions 2013). V kolikor se izkaže, da lahko zavrnemo 

ničelno hipotezo in potrdimo obstoj heteroskedastičnosti, lahko s pomočjo robustnih 

standardnih napak popravimo standardne napake za heteroskedastičnost (UNR 2018). S p-

vrednostjo 0,4571 nismo uspeli zavrniti ničelne hipoteze o homoskedastičnosti, zato smo 

sprejeli sklep, da zastavljeni model ni heteroskedastčen. 

Z Waldovim testom smo s statistično značilno stopnjo potrdili trditev, da je vsaj eden izmed 

regresijskih koeficientov neodvisnih spremenljivk različen od nič, kar pomeni, da so 
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neodvisne spremenljivke statistično značilne za analizirani regresijski model. 

S pomočjo Ramseyevega testa RESET (F-statistika) smo testirali ničelno hipotezo, da model 

nima izpuščenih spremenljivk. Zavrnitev ničelne hipoteze nakazuje, da obstaja možnost, da 

nismo vključili vseh neodvisnih spremenljivk, ki vplivajo na odvisno spremenljivko. Model, 

ki ne vključuje vseh spremenljivk, se sooča z endogenostjo, ki lahko povzroča izkrivljene 

ocene koeficientov (UNR 2018). Vrednost F kazalnika z Ramseyevim testom RESET je v 

našem primeru 3,91. S statistično značilnostjo p-vrednosti 0,0110 smo zavrnili ničelno 

hipotezo, da model nima izpuščenih spremenljivk, kar, kot je bilo pričakovano, pomeni, da 

obstajajo tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na vrednost BDP na prebivalca, katerih nismo 

vključili v analizo.  

S pomočjo Hausmanovega testa smo se odločali med metodama panelne regresije in 

preverjali povezanost sestavljene napake s pojasnjevalnimi spremenljivkami. S testom smo 

preverili, ali obstaja statistično značilna razlika med cenilkama fiksne in slučajne metode, 

testirali pa smo tudi ničelno hipotezo o enakosti koeficientov (Verbeek 2004 v Hajdinjak 

2015). S stopnjo značilnosti nad 0,05 nismo mogli zavrniti ničelne hipoteze o enakosti 

koeficientov, zato smo sprejeli ugotovitev, da je ustreznejša uporaba metode slučajnih 

učinkov. Izbiro metode slučajnih učinkov kot ustreznejše metode smo potrdili tudi s pomočjo 

Sargan-Hansenovega testa, ki preverja prekomerno identifikacijo omejitev.  

Z Breusch-Pagan Lagrangevim multiplikatorjem smo še enkrat preverili in potrdili ustreznost 

metode slučajnih učinkov kot izbrane metode za našo analizo, in sicer tokrat v primerjavi z 

metodo najmanjših kvadratov, ki po mnenju Javornika (2012 v Hajdinjak 2015) tudi omogoča 

analizo panelnih podatkov, vendar s predpostavko, da ne obstaja korelacija med 

pojasnjevalnimi spremenljivkami in slučajno napako. V kolikor v modelu ne obravnavamo 

vseh za analizo pomembnih spremenljivk. s tem privedemo do morebitne nekonsistentne 

ocene regresijskih koeficientov.  

Determinacijski koeficient R2 (angl. R–squared) v našem primeru znaša 0,9563 in pomeni, da 

lahko z linearnim vplivom naših izbranih dejavnikov pojasnimo približno 96 odstotkov 

variabilnosti spremenljivke BDPCAP, preostale 4 odstotke pa povzročajo neznani, med njimi 

vsaj slučajni dejavniki. V našem primeru imamo multiplo regresijo, zato je potrebno uporabiti 

popravljeni determinacijski koeficient R2 (angl. Adjusted R–squared), ki je prilagojen številu 

neodvisnih spremenljivk v modelu. V našem primeru je popravljena vrednost 

determinacijskega koeficienta 0,9490, kar predstavlja pojasnitev približno 95 odstotkov 

variance spremenljivke BDPCAP. Z uporabo metode slučajnih učinkov velja uporabiti tudi 

»R–squared overall«, ki v našem primeru znaša 0,9274. Visoke vrednosti determinacijskih 

koeficientov nam povedo, da smo z izbranimi dejavniki pojasnili visok delež variabilnosti 

spremenljivke BDPCAP. 

V preglednici 2 so prikazane ocene koeficientov regresijskega modela, s katerim smo testirali 
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zastavljeno hipotezo o vplivu izbranih dejavnikov na spremenljivko BDPCAP. S 

spremenljivko BDPCAP je z ustrezno stopnjo značilnosti povezanih šest spremenljivk (POD, 

PMBP, SDA, BIOS, BDIRR in JCO). Za spremenljivki SP in DTI ne moremo z dovolj nizko 

stopnjo tveganja trditi, da imata vpliv na analizirano odvisno spremenljivko BDPCAP. Vse 

statistično značilne spremenljivke imajo na spremenljivko BDPCAP pozitiven vpliv. Njihovi 

koeficienti nam povedo povprečno, za koliko se bo spremenila vrednost spremenljivke 

BDPCAP ob časovnih in prostorskih spremembah neodvisne spremenljivke za eno enoto ob 

ostalih nespremenjenih pogojih. Preglednica prikazuje tudi ocene vrednosti koeficientov 

slamnatih spremenljivk za analizirana leta. Slamnata spremenljivka za leto 2005 je kot merilo 

primerjave izpuščena.  

Preglednica 3: Ocene regresijskega modela z metodo slučajnih učinkov. 

Spremenljivka Koeficienti Standardna napaka 

POD 80,62498* 13,93142 

PMBP 14,95682* 2,153303 

SDA 221,1243* 73,68743 

BIOS 0,329998* 0,1248142 

BDIRR  2,137395* 0,7329628 

SP 23,72525 26,2023 

JCO 891,5263* 313,2316 

DTI 154,546 104,2037 

Leto_2006  222,8208 

Leto_2007  271,3872 

Leto_2008 .* 456,2212 

Leto_2009 .* 463,7614 

Leto_2010 –4.939,829* 513,0737 

Leto_2011 –5.174,405* 558,0788 

Leto_2012 –5.602,92* 603,4203 

Leto_2013 –5.570,576* 627,8504 

Leto_2014 –5.599,183* 601,0638 

Konstanta –24.353,49* 4492,294 

Število opazovanj 

 

120 

Število regij 

 

12 

Waldov test 

 

803,05* 

Popravljeni R2  

 

0,9490 

Oznaka * predstavlja statistično značilne vrednosti koeficientov pri 5-odstotnem tveganju. 
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4.4.2 Testiranje hipoteze 2 

Analizirani vpliv posameznih neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko po 

posameznih regijah je bil zaradi nizkega števila opazovanih enot statistično neznačilen, zato 

smo izhodiščni model priredili in prestrukturirali na višjo regionalno raven, ki vključuje večje 

število opazovanj.  

Slika 23 prikazuje razdelitev Slovenije na višjo regionalno raven z namenom nadaljnje analize 

in utemeljitve predpostavke o različnem vplivu posameznih dejavnikov na gospodarsko rast 

po regijah. Podatke smo razvrstili glede na NUTS 2, ki razdeli Slovenijo na dve kohezijski 

regiji, in sicer zahodno Slovenijo in vzhodno Slovenijo. Pod zahodno Slovenijo se uvrščajo 

osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška regija. Pod vzhodno Slovenijo se 

uvrščajo pomurska, primorsko-notranjska, podravska, posavska, zasavska, koroška, savinjska 

regija in jugovzhodna Slovenija.  

 

Slika 23: Kohezijski regiji v Sloveniji. 

Vir: SURS 2018b. 

V modele so vključene tudi kontrolne slamnate spremenljivke za leta, kjer je kot merilo 

primerjave spremenljivka za leto 2005 izpuščena. 

Linearno povezanost analiziranih spremenljivk smo preverili tudi s Pearsonovim koeficientom 

korelacije in korelacijskima matrikama, ki prikazujeta smer in jakost povezanosti posameznih 
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analiziranih spremenljivk.  

Korelacijska matrika spremenljivk za zahodno Slovenijo (Priloga 2) prikazuje pozitiven 

statistično značilen vpliv na spremenljivko BDPCAP pri šestih spremenljivkah. 

Spremenljivke PMBP, BIOS, BDIRR, SP in JCO imajo močen pozitiven vpliv na 

spremenljivko BDPCAP v zahodni Sloveniji. Spremenljivka SDA ima zmeren pozitiven 

vpliv, za spremenljivki POD in DTI pa ne moremo z dovolj nizko stopnjo tveganja trditi, da 

sta statistično značilno povezani.  

Iz korelacijske matrike spremenljivk za vzhodno Slovenijo (Priloga 3) lahko razberemo, da so 

v vzhodni Sloveniji s spremenljivko BDPCAP statistično značilno pozitivno in zmerno do 

močno povezane štiri spremenljivke. Med njih se uvrščajo spremenljivke PMBP, SDA, BIOS 

in BDIRR. Za spremenljivke POD, SP, JCO in DTI ne moremo z dovolj nizko stopnjo 

tveganja potrditi povezave. Spremenljivki POD in DTI sta statistično neznačilni v obeh 

kohezijskih regijah. V zahodni Sloveniji imajo z izjemo spremenljivke SP vse statistično 

značilne spremenljivke večji vpliv na spremenljivko BDPCAP kot v vzhodni Sloveniji. 

Spremenljivka JCO, ki se je izkazala v zahodni Sloveniji kot močno pozitivno povezana 

spremenljivka, je v vzhodni Sloveniji statistično neznačilna. V nadaljevanju poglavja sledijo 

ocene regresijskih modelov z regresijsko metodo OLS za zahodno Slovenijo, vzhodno 

Slovenijo in Slovenijo kot celoto. 

Z Breusch-Pagan/Cook-Weisbergovim testom smo pri vseh analizah zaradi visokih p-

vrednosti sprejeli sklep, da za zbrane podatke ni značilna heteroskedastičnost. 

Preglednica 3 prikazuje ocene regresijskega modela z metodo OLS za zahodno Slovenijo. Na 

podlagi vrednosti koeficientov lahko zaključimo, da je s spremenljivko BDPCAP v zahodni 

Sloveniji statistično značilno povezanih pet neodvisnih spremenljivk. Za preostale tri ne 

moremo z dovolj nizko stopnjo tveganja trditi, da imajo vpliv na odvisno spremenljivko 

BDPCAP. Spremenljivke POD, PMBP, SDA, BIOS, BDIRR, JCO in DTI pozitivno vplivajo, 

kar pomeni, da povečanje spremenljivk za eno enoto v povprečju povzroči povečanje 

spremenljivke za ustrezno vrednost koeficienta. Spremenljivka SP izkazuje negativno 

povezanost.  

F-test, s katerim se preveri ustreznost modela, prikazuje stopnjo prostosti in statistično 

značilnost modela. Z njim se testira ničelno hipotezo, da so vsi koeficienti neodvisnih 

spremenljivk enaki nič. V našem primeru lahko z zelo visoko stopnjo značilnosti to trditev 

zavrnemo.  

Popravljeni determinacijski koeficient znaša 0,9912, kar pomeni, da lahko z linearnim 

vplivom izbranih spremenljivk pojasnimo približno 99 odstotkov variabilnosti spremenljivke 

BDPCAP v zahodni Sloveniji. Preostali neznani in slučajni dejavniki pa lahko pojasnijo 

preostali odstotek variabilnosti spremenljivke BDPCAP. 
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Preglednica 4: Ocene regresijskega modela z metodo OLS za zahodno Slovenijo. 

Spremenljivka Koeficienti Standardna napaka 

POD 203,6886* 21,63988 

PMBP 6,349195 5,724861 

SDA 403,5812* 181,5243 

BIOS 0,2066492 0,227139 

BDIRR  3,521213* 1,056373 

SP -29,36378 32,21144 

JCO 3.284,33* 1.029,192 

DTI 608,287* 166,9709 

Leto_2006 913,6807* 339,327 

Leto_2007 680,6073 432,4698 

Leto_2008 6.354,69* 860,2087 

Leto_2009 8.702,787* 784,7174 

Leto_2010 –9.126,608* 817,7594 

Leto_2011 –9.629,658* 832,8254 

Leto_2012 –10.782,11* 802,2513 

Leto_2013 –11.084,45* 863,9409 

Leto_2014 –11.323,79* 855,3892 

Konstanta –37.439,78* 8.150,407 

Število opazovanj 

 

40 

Število združenih regij 

 

4 

F-test 

 

258,26* 

Popravljeni R2 

 

0,9912 

Oznaka * predstavlja statistično značilne vrednosti koeficientov pri 5-odstotnem tveganju. 

Preglednica 4 prikazuje ocene regresijskega modela z metodo OLS za vzhodno Slovenijo. Na 

spremenljivko BDPCAP v vzhodni Sloveniji statistično značilno vplivajo POD, PMBP, SDA, 

BIOS in BDIRR. Za spremenljivke SP, JCO in DTI ne moremo z dovolj nizko stopnjo 

tveganja potrditi povezanost. Spremenljivka SDA za razliko od drugih statistično značilno 

povezanih spremenljivk vpliva na vrednost spremenljivke BDPCAP negativno. S F-testom 

smo tudi pri analizi modela vzhodne Sloveniji potrdili ustrezno zasnovanost in z ustrezno p-

vrednostjo zavrnili ničelno hipotezo o enakosti koeficientov neodvisnih spremenljivk z 

vrednostjo nič. Vrednost popravljenega determinacijskega koeficienta je v modelu vzhodne 

Slovenije z 0,8565 nekoliko nižja, kar pomeni, da smo z izbranimi neodvisnimi 

spremenljivkami uspeli pojasniti manj variabilnosti spremenljivke BDPCAP kot v modelu 

zahodne Slovenije. Preostanek variabilnosti pa povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni 

dejavniki. 
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Preglednica 5: Ocene regresijskega modela z metodo OLS za vzhodno Slovenijo. 

Spremenljivka Koeficienti Standardna napaka 

POD 175,3664* 26,44737 

PMBP 10,38829* 3,255914 

SDA 143,5245 * 57,00302 

BIOS 0,9868871* 0,1917335 

BDIRR  4,121119* 1,041794 

SP 12,12324 49,48204 

JCO 271,3809 227,8289 

DTI 304,2506 188,3607 

Leto_2006 516,2664 399,6118 

Leto_2007 235,8554 422,7143 

Leto_2008 3.643,575* 753,1738 

Leto_2009 5.189,786* 872,8967 

Leto_2010 –6.630,988* 947,5513 

Leto_2011 –7.172,073* 1.005,368 

Leto_2012 –8.315,759* 1.036,864 

Leto_2013 –8.922,986* 1.148,009 

Leto_2014 –8.820,626* 1.121,937 

Konstanta –2.874,975 4.023,85 

Število opazovanj 

 

80 

Število združenih regij 

 

8 

F-test 

 

28,75* 

Popravljeni R2 

 

0,8565 

Oznaka * predstavlja statistično značilne vrednosti koeficientov pri 5-odstotnem tveganju. 

V preglednici 5 so prikazane ocene regresijskega modela z metodo OLS za Slovenijo. 

Statistično značilno in pozitivno povezane so spremenljivke POD, PMBP, BIOS, BDIRR, 

JCO in DTI. Za spremenljivki SDA in SP ne moremo z dovolj nizko stopnjo tveganja trditi, 

da povezava obstaja. F-test je tudi za ta model pokazal, da je ustrezno zasnovan, saj smo z 

dovolj nizko stopnjo tveganja lahko zavrnili ničelno hipotezo, da so vrednosti koeficientov 

neodvisnih spremenljivk enake nič. Vrednost popravljenega determinacijskega koeficienta 

nam pove, da lahko z linearnim vplivom izbranih neodvisnih spremenljivk pojasnimo 

približno 95 odstotkov variabilnosti spremenljivke BDPCAP, 5 odstotkov pa povzročajo 

neznani, med njimi vsaj slučajni dejavniki. 
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Preglednica 6: Ocene regresijskega modela z metodo OLS za Slovenijo.  

Spremenljivka Koeficienti Standardna napaka 

POD 111,7101* 12,44419 

PMBP 8,19565* 2,250635 

SDA –72,67266 55,62747 

BIOS 1,194456* 0,1617024 

BDIRR  3,945536* 0,7693535 

SP 62,92055 36,31363 

JCO 721,8156* 197,283 

DTI 504,0523* 133,1827 

Leto_2006 560,8071 365,3148 

Leto_2007 215,4287 381,2817 

Leto_2008 2.547,781* 470,442 

Leto_2009 4.016,209* 467,1273 

Leto_2010 –4.921,691* 529,9546 

Leto_2011 –5.488,165* 585,6628 

Leto_2012 –6.678,281* 635,7659 

Leto_2013 –6.788,599* 652,339 

Leto_2014 –6.678,74* 606,3473 

Konstanta –4.430,709 3.624,32 

Število opazovanj 

 

120 

Število vključenih regij 

 

12 

F-test 

 

131,33* 

Popravljeni R2 

 

0,9490 

Oznaka * predstavlja statistično značilne vrednosti koeficientov pri 5-odstotnem tveganju. 

V poglavju smo s predstavitvijo analiziranih spremenljivk in izvedbo regresijske analize 

podrobneje spoznali vpliv in značilnosti posameznih analiziranih spremenljivk. Ugotovili 

smo, da se v večini porazdeljujejo približno normalno. Izbirali smo različne metode, s 

katerimi je možno izvesti regresijsko analizo in se na koncu na podlagi ustreznih statističnih 

testov odločili, da prvo hipotezo testiramo z metodo slučajnih učinkov, drugo hipotezo pa 

smo preverjali s pomočjo metode OLS. Model za drugo hipotezo smo zaradi statistično 

neznačilnih vrednosti na ravni posamezne regije preoblikovali na višjo raven NUTS 2. Na 

podlagi analiz smo ugotovili, da ima večina analiziranih spremenljivk statistično značilno 

povezavo s spremenljivko BDPCAP, ki predstavlja v času gospodarski razvoj, h kateremu 

stremijo nosilci regionalnih politik.  
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5 UGOTOVITVE IN MOŽNOSTI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

Na podlagi pregleda literature in izvedbe analize smo prišli do predpostavljenih zaključkov o 

pomembnosti večine dejavnikov za gospodarsko rast in posledično gospodarski razvoj. Z 

izvedbo analize smo testirali obe hipotezi in v nadaljevanju povzeli zaključne ugotovitve. 

5.1 Ugotovitve pri testiranju hipotez 

Na podlagi pridobljenih rezultatov analize smo prišli do zaključkov, ki so nam pomagali pri 

sprejetju odločitve in utemeljitvi sprejetja ali zavrnitve zastavljenih hipotez. Za analizirane 

spremenljivke smo preverili tudi linearno povezanost in v splošnem prišli do zaključka, da je 

večina izbranih dejavnikov statistično značilno pozitivno zmerno do močno povezana z 

gospodarsko rastjo.  

Hipoteza 1: Večina izbranih dejavnikov pozitivno vpliva na regionalni BDP na prebivalca. 

Najprej smo testirali prvo hipotezo, ki predpostavlja, da večina izbranih dejavnikov pozitivno 

vpliva na regionalni BDP na prebivalca, torej na našo spremenljivko BDPCAP. BDP na 

prebivalca predstavlja gospodarsko razvitost posameznega področja in posledično v času to 

pomeni gospodarski razvoj območja. Predpostavili smo, da boljše vrednosti izbranih 

dejavnikov doprinesejo v času h gospodarskemu razvoju.  

Najprej smo s pomočjo različnih statističnih testov preverili ustreznost zasnovanega modela in 

izbiro najustreznejše metode za izvedbo analize. Z uporabo Breusch-Pagan/Cook-

Weisbergovega testa smo preverili ničelno hipotezo o konstantnih variancah in sprejeli sklep, 

da zbrani podatki niso podvrženi heteroskedastičnosti in so primerni za nadaljnjo analizo. 

Slednje smo potrdili tudi z uporabo Lagrangevega multiplikatorja White testa. S pomočjo 

Waldovega testa smo potrdili, da so izbrani podatki statistično značilni in pojasnjevalni za 

analizirani regresijski model. Model smo preverili tudi z Ramseyevim testom RESET, ki je, 

kot je bilo pričakovano, potrdil, da obstaja možnost, da nismo vključili vseh neodvisnih 

spremenljivk, ki vplivajo na neodvisno spremenljivko, kar lahko privede do izkrivljenih ocen 

koeficientov. V nadaljevanju smo se odločali med regresijskimi metodami analize panelnih 

podatkov, in sicer pogosteje uporabljenima metodama fiksnih in slučajnih učinkov ter metode 

OLS, ki je za analizo panelnih podatkov manj primerna. Z uporabo Hausmanovega testa in 

Breusch-Pagan Lagrangevega multiplikatorja smo kot najustreznejšo metodo izbrali metodo 

slučajnih učinkov, ki je pokazala, da so s spremenljivko BDPCAP z ustrezno stopnjo 

značilnosti pozitivno povezane spremenljivke POD, PMBP, SDA, BIOS, BDIRR in JCO. Iz 

slednjega lahko zaključimo, da izbrani dejavniki število podjetij, povprečna mesečna bruto 

plača, stopnja delovne aktivnosti, bruto investicije v osnovna sredstva, bruto domači izdatki v 

raziskave ter razvoj in gostota javnega cestnega omrežja v povprečju pozitivno vplivajo na 

regionalni BDP na prebivalca in gospodarsko rast. V našem primeru gre za večino 
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dejavnikov, zato lahko pri 5-odstotni stopnji tveganja potrdimo zastavljeno hipotezo, da 

obstaja pozitiven vpliv večine dejavnikov na gospodarsko rast in posledično tudi na 

gospodarski razvoj. Za dejavnika selitveni prirast in diplomanti terciarnega izobraževanja 

nismo mogli z dovolj nizko stopnjo tveganja potrditi povezave z regionalnim BDP na 

prebivalca.  

Hipoteza 2: Izbrani dejavniki imajo v posameznih regijah različno jakost povezave z 

regionalnim BDP na prebivalca. 

V nadaljevanju naloge smo testirali drugo hipotezo, ki predpostavlja, da imajo posamezni 

dejavniki v različnih regijah različno jakost povezave z regionalnim BDP na prebivalca, 

gospodarsko rastjo in v času gospodarskim razvojem, da torej prihaja do razlik pri vplivu 

posameznega dejavnika v posameznih regijah. Pri slednjem smo se z zastavljenimi 

posamičnimi regijskimi modeli soočili s problematiko nizkega števila opazovanih enot, ki 

nam ni omogočila izvedbe analize s statistično značilnimi povezavami. Za primerjavo smo 

analizo prestrukturirali in izvedli na višji regionalni ravni. Na podlagi delitve NUTS 2, ki 

Slovenijo razdeli na dve kohezijski regiji, smo podatke posamičnih regij razvrstili na vzhodno 

in zahodno Slovenijo. S pomočjo Breusch-Pagan/Cook-Weisbergovega testa smo za vse tri 

modele sprejeli sklep, da analizirani podatki niso heteroskedastični. F-test pa je potrdili, da so 

modeli statistično značilni. Ocene regresijskih koeficientov smo izračunali s pomočjo metode 

OLS in prišli do rezultatov, da obstajajo statistično značilne razlike v povezanosti neodvisnih 

spremenljivk z odvisno spremenljivko med izbranima kohezijskima regijama. Za obe 

kohezijski regiji smo lahko potrdili pozitivno statistično značilno povezanost spremenljivk 

POD in BDIRR, kar pomeni, da dejavnika število podjetij in bruto domači izdatki v raziskave 

in razvoj v obeh regijah pripomoreta h gospodarski rasti brez večjih vrednostnih odstopanj. Za 

spremenljivko SDA – stopnja delovne aktivnosti lahko potrdimo pozitivno povezanost v 

zahodni Sloveniji, za vzhodno Slovenijo pa je vrednost koeficienta negativna. Spremenljivki 

PMBP – povprečna mesečna bruto plača in BIOS – bruto investicije v osnovna sredstva sta se 

izkazali za statistično neznačilni v zahodni Sloveniji, v vzhodni Sloveniji pa sta statistično 

značilni. Spremenljivki JCO – gostota javnega cestnega omrežja in DTI – diplomanti 

terciarnega izobraževanja pa sta se izkazali ravno nasprotno, in sicer značilni v vzhodni 

Sloveniji, v zahodni Sloveniji pa neznačilni. Spremenljivka SP – selitveni prirast ni statistično 

značilna za nobeno izmed kohezijskih regij.  

V primerjavi z rezultati na državni ravni lahko opazimo soglasnost vseh modelov pri 

statistično značilnima spremenljivkama POD in BDIRR ter statistično neznačilni 

spremenljivki SP. Spremenljivka SP – selitveni prirast ima vpliv na število prebivalcev v 

posamezni regiji, zato smo predpostavili, da lahko posledično več prebivalcev ustvari večji 

BDP v posamezni regiji, kar pa ni nujno tako. Slednje lahko predpostavimo tudi iz tega, da se 

statistično značilna povezava v naših modelih ne odrazi. Predpostavimo lahko, da se verjetno 

samo povečanje števila prebivalstva v posamezni regiji ne odrazi nujno tudi na povečanju 
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BDP, saj so potrebne še druge aktivnosti, ki bi jih priseljeni prebivalci morali opravljati, da bi 

pripomogli h gospodarski rasti. 

Opazimo lahko, da razlike v povezavi posameznih dejavnikov med kohezijskima regijama 

obstajajo in so statistično značilne. S prestrukturiranjem modela na višjo regionalno raven 

nismo mogli sprejeti zastavljene hipoteze v takšni obliki. Smo pa s pomočjo analiziranih 

modelov z večjim številom opazovanih enot lahko nakazali, da so tovrstne razlike pri vplivu 

posameznih dejavnikov po regijah prisotne.  

5.2 Prispevek k stroki 

V nalogi smo se podrobneje posvetili dejavnikom, ki vplivajo na gospodarsko rast in 

posledično tudi na gospodarski razvoj. Primerjanje, ugotovitve in obdelava domače, tuje 

literature ter izvedba analize lahko omogočijo dober vpogled na področje regionalnega 

gospodarskega razvoja, stanja v državi na področju regij, dejavnikov, ki vplivajo na BDP, in 

druga področja. Slednje pa je lahko v pomoč tudi snovalcem regionalnih politik in drugim, ki 

bodo potrebovali pregled na tem področju. Teoretični del naloge lahko pripomore k boljšemu 

razumevanju dejavnikov, ki imajo vpliv na kakovost življenja v posameznih regijah. 

Ugotovitve iz empiričnega dela naloge so lahko tudi osnova za podrobnejše proučevanje 

vpliva posameznih dejavnikov. 

5.3 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Na podlagi ugotovitev iz empiričnega dela naloge lahko predlagamo nekaj možnosti za 

nadaljnje raziskave. Raziskava z vključitvijo dodatnih dejavnikov bi lahko pokazala 

podrobnejše rezultate. Možna je tudi izdelava tovrstne analize na državni ravni, morda tudi za 

daljše časovno obdobje, saj so tako rezultati še zanesljivejši. Smiselno bi bilo preveriti tudi 

drugo hipotezo, da se ugotovi podrobnejše povezave dejavnikov po posamičnih regijah, in 

sicer z vključitvijo daljšega časovnega obdobja, kar bi z večjim številom opazovanih enot 

izboljšalo statistično značilnost modela. Smiselno bi bilo podrobneje raziskati tudi, zakaj 

prihaja do razlik pri vplivu posameznih dejavnikov med kohezijskima regijama.  
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6 SKLEP 

Skozi nalogo smo poskušali predstaviti pomembnost gospodarske rasti kot enega izmed 

ključnih gonil gospodarskega razvoja. Posamezne razvojne strategije in ekonomske politike je 

zaradi raznolikih potencialov, ki jih država premore, potrebno podrobno analizirati in 

oblikovati tako, da omogočajo gospodarsko rast in gospodarski razvoj posameznega območja, 

v našem primeru posameznih regij. Regionalne politike poskušajo omogočiti kakovostno 

življenje prebivalcem regij, na državni ravni pa se poskušajo odpraviti razlike med 

posameznimi regijami in omogočiti enakomeren gospodarski razvoj. Za zasnovo uspešnih 

regionalnih politik je potrebno ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na gospodarsko rast v 

regiji, saj se le tako lahko podrobneje posvetijo krepitvi tistih, ki bodo omogočali 

kakovostnejše življenje prebivalcev. Dejavniki, katerih vpliv smo proučili v nalogi, so število 

podjetij, povprečna mesečna bruto plača, stopnja delovne aktivnosti, bruto investicije v 

osnovna sredstva, bruto domači izdatki v raziskave in razvoj, selitveni prirast, gostota javnega 

cestnega omrežja in diplomanti terciarnega izobraževanja.  

Podrobnejši pregled regionalnega razvoja v Sloveniji je pokazal, da se Slovenija sooča s 

številnimi razvojnimi izzivi in težnjo po enakomernejšemu razvoju celotnega državnega 

ozemlja že od leta 1990. 

S proučitvijo posameznih obravnavanih dejavnikov smo izpeljali ustrezne preračune in 

prikaze njihovega gibanja skozi čas in prostor (regije). Slednje je prikazalo večje spremembe 

skozi čas predvsem v obdobju po gospodarski krizi, skozi prostor pa predvsem velike razlike 

med osrednjeslovensko in drugimi regijami. 

Empirični del naloge je obsegal analizo, s katero smo preverjali, ali izbrani dejavniki vplivajo 

na gospodarski razvoj ter kako se vpliv posameznih dejavnikov spreminja po regijah. Analiza 

je bila izvedena s pomočjo metod multiple regresijske analize, kjer se preverja vpliv 

posameznih neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. Na podlagi izvedene analize 

smo lahko zaključili, da večina izbranih dejavnikov pozitivno vpliva na gospodarski razvoj ter 

da se njihov vpliv spreminja glede na prostor.  

Kljub velikim težnjam h gospodarski rasti velja poudariti, da lahko gospodarska rast s seboj 

prinaša tudi negativne posledice na okolje, v katerem prebivamo, kar pomeni, da lahko kljub 

zmerni gospodarski rasti morebiti ne pridobimo na gospodarskemu razvoju, saj se življenjski 

standard meri tudi s kakovostjo bivalnega okolja. Potrebno se je posvetiti snovanju okolju 

prijaznim politikam vodenja, ki bodo doprinesle k večji učinkovitosti izrabe naravnih in 

družbenih danosti in bile hkrati prijazne do okolja in nam tako omogočile gospodarski razvoj.
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Priloga 1 

 

 

Korelacijska matrika spremenljivk 
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