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POVZETEK 

Enakomeren razvoj regij je tesno povezan z regionalno politiko, ki jo določena država izvaja. 

V okviru delovanja regionalne politike se oblikujejo regionalni razvojni programi, ki 

omogočajo hitrejši in boljši razvoj regij. Razvitost regij se meri tudi z analizami različnih socio-

ekonomskih kazalnikov. Diplomska naloga tako obravnava analizo izbranih socio-ekonomskih 

kazalnikov pomurske regije in primerjavo teh glede na slovensko povprečje. Ugotovitve so 

pokazale, da so vrednosti kazalnikov pomurske regije neugodne v primerjavi s slovenskim 

povprečjem. Kazalniki umrljivosti, staranja prebivalstva, stopnje registrirane brezposelnosti in 

stopnje tveganja revščine so nad slovenskim povprečjem, pod povprečjem so kazalniki 

rodnosti, bruto domačega proizvoda in povprečnih mesečnih bruto plač. 

Ključne besede: regionalni razvoj, regionalna politika, razvoj, regionalni razvojni program, 

pomurska regija, Slovenija, Evropska unija, demografski kazalniki, ekonomski kazalniki. 

SUMMARY 

The equal development of regions is closely linked to the regional policy pursued by a particular 

country. Within the framework of the operation of regional policy, regional development 

programmes are prepared that enable a faster and better development of regions. The 

development of regions is also measured by the analyses of various socio-economic indicators. 

The diploma thesis thus deals with the analysis of socio-economic indicators of the Pomurje 

region and a comparison of these with the Slovenian average. The findings have shown that the 

values of the Pomurje region indicators are unfavourable compared to the Slovenian average. 

The indicators of mortality, population aging, registered unemployment rates and at-risk-of-

poverty rates are above the Slovenian average, while the indicators of fertility, gross domestic 

product and average monthly gross earnings are below the average. 

Keywords: regional development, regional policy, development, regional development 

programme, Pomurje region, Slovenia, European Union, demographic indicators, economic 

indicators. 
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1 UVOD 

Regionalni razvoj postaja vse pomembnejši, saj se s spodbujanjem tega zmanjšujejo razlike v 

razvitosti posameznih regij določene države. Dejavnikov, zakaj so nekatere regije bolj razvite, 

druge pa manj, je ogromno, posledice medregionalnih razlik se lahko čutijo na številnih 

področjih. Manj razvita regija je lahko manj privlačna za priseljevanje, investiranje v 

gospodarstvo in splošen razvoj regije. Pomembno je, da se država zaveda obstoja teh razlik, ki 

jih s pomočjo razvojnih programov v okviru regionalne politike poskuša odpraviti. 

Odpravljanje razlik v razvoju med regijami je zahtevna naloga, zato je izrednega pomena, da 

regije pripravijo regionalne razvojne programe, ki bodo uresničljivi in prispevali k razvoju 

regije. 

V nadaljevanju tega poglavja bomo opredelili problem, ki bo obravnavan v diplomski nalogi, 

in teoretična izhodišča, ki služijo kot okvir diplomske naloge. Sledili bodo namen in zastavljeni 

cilji diplomske naloge ter metode za doseganje ciljev. Nazadnje bomo navedli še predpostavke 

in omejitve diplomske naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča  

Po 2. svetovni vojni se je zgodil velik gospodarski razvoj, ki se je odražal tudi v vse večjih 

medregionalnih razlikah v razvoju. Države so razlike poskušale zmanjšati z oblikovanjem 

regionalnih politik, ki naj bi povečale razvoj družbe in stopnjo gospodarske rasti (Nared 2007; 

Murn 2009). 

Razvoj regij znotraj posamezne države se odvija neenakomerno in različno hitro, posledica tega 

je, da imamo na eni strani regije, ki so zelo razvite, na drugi strani pa regije, ki zaostajajo v 

razvoju. Regije se lahko močno razlikujejo po geografski in ekonomski velikosti, demografskih 

značilnostih, veščinah delovne sile, trgovinskih povezavah z drugimi regijami in številnih 

drugih temeljnih gospodarskih značilnostih (Armstrong in Taylor 2000, 6). Vse te značilnosti 

lahko vplivajo na različno stopnjo razvoja posamezne regije, ki jih države poskušajo odpraviti 

s programi regionalnega razvoja v okviru regionalne politike. Regionalni razvoj je širok pojem, 

vendar ga lahko opredelimo kot zagotavljanje pomoči manj razvitim regijam oziroma 

prizadevanje za zmanjšanje regionalnih razlik s podpiranjem gospodarskih dejavnosti v regijah 

(OECD 2018). Regionalno politiko lahko opredelimo kot strateško politiko, ki spodbuja 

gospodarsko rast in izboljšuje kakovost življenja v manj razvitih regijah in mestih (Evropska 

komisija 2014). Nared (2007, 29) regionalno politiko opredeljuje kot večplastno, saj sledi 

temeljnim predpostavkam regionalnega razvoja, za katerega je značilna vpetost v razvoj in 

prostor, prav tako mora regionalna politika izhajati iz regionalnih anomalij in mora težiti k 

odpravi teh. Regionalno politiko izvaja tudi Slovenija na nacionalni ravni, izvaja jo tudi 

Evropska unija (v nadaljevanju EU) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je bil 

ustanovljen leta 1975 in s katerim poskuša EU zagotoviti enakomeren razvoj EU. Z vlaganjem 
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v sektorje, ki spodbujajo rast, si prizadeva okrepiti regionalno ekonomsko in socialno kohezijo 

in povečati konkurenčnost ter ustvarjanje novih delovnih mest (Bogovič in Rojs 2018, 26). 

Socio-ekonomski kazalniki merijo sociokulturno okolje in gospodarske razmere, v katerih 

živijo ljudje. Na osnovi teh kazalnikov, ki jih delimo na ekonomske in demografske kazalnike, 

lahko analiziramo razvoj določene regije oziroma primerjamo razvitost regij med seboj v 

določenih obdobjih ali letih. Teh kazalnikov je veliko, zato se bomo osredotočili le na izbrane 

socio-ekonomske kazalnike. Pri ekonomskih kazalnikih bomo analizirali bruto domači 

proizvod, brezposelnost, stopnjo tveganja revščine in povprečne bruto mesečne plače, pri 

demografskih kazalnikih bomo analizirali rodnost, umrljivost, selitve, staranje prebivalstva in 

sestavo prebivalstva po izobrazbi.  

Kot že omenjeno, med ekonomske kazalnike prištevamo bruto domači proizvod, ki je vsota 

vrednosti vseh končnih proizvodov in storitev, proizvedenih v določenem gospodarstvu v 

obdobju enega leta in na ozemlju določene države. Z razvitostjo regij in vsoto bruto domačega 

proizvoda je tesno povezana brezposelnost, ki je eden izmed perečih težav današnjih 

gospodarstev, saj povzroča tako ekonomske kot tudi politične težave (Setnikar-Cankar in 

Hrovatin 2004, 136). Prav tako je stopnja tveganja revščine, ki je izražena kot odstotek oseb, ki 

živijo v gospodinjstvih, pri katerih je neto razpoložljivi dohodek pod pragom revščine, še vedno 

pereča težava v naši državi, saj je v letu 2018 pod pragom revščine živelo kar 268.000 

prebivalcev, kar je glede na podatke za leto 2017 12.000 prebivalcev manj (Intihar 2018b; 

Intihar 2018a, 6). V okviru demografskih kazalnikov bomo obravnavali rodnost, ki pove število 

živorojenih na 1.000 prebivalcev v enem letu in ki se kljub predvidevanju strokovnjakov, da 

bodo ženske rojevale več, znižuje (Fajnik Milakovič 2019). Umrljivost pove število umrlih na 

1.000 prebivalcev v enem letu. V letu 2017 je umrlo kar 20.509 prebivalcev, kar to leto postavlja 

v sam vrh, edino leto, ko je umrlo več oseb, je bilo leta 1983 (Šter 2018). Eden izmed 

kazalnikov, ki ga bomo analizirali, je staranje prebivalstva, ki je aktualna težava, s katero se 

srečujejo razvite države, med katere spada tudi Slovenija. Zaradi vedno daljšega življenja 

narašča število starejšega prebivalstva (65 let in več), katerega delež se iz leta v leto povečuje 

(Vertot 2010). 

V diplomski nalogi se bomo osredotočili na pomursko regijo, ki je ena izmed dvanajstih 

statističnih regij v Sloveniji in je po velikosti sedma statistična regija. Pomurje ima eno 

posebnost, saj meji kar na tri države – Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, sestavljata ga dve 

geografski regiji, ki ju ločuje reka Mura (PORA razvojna agencija Gornja Radgona 2015). Kot 

ostale regije ima tudi pomurska regija Regionalni razvojni program Pomurje 2014–2020, 

katerega vizija se glasi: »Pomurje bo re(j)dno dobra slovenska pokrajina.« Prav tako so si za to 

obdobje zastavili štiri razvojne prioritete, s katerimi bodo poskušali zmanjšati medregionalne 

razlike v razvoju (Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o. 2015b, 18). 

Ključni problem, ki ga obravnavamo v tej diplomski nalogi, je, kakšen je bil razvoj pomurske 

regije v zadnjih petnajstih letih glede na primerjavo s slovenskim povprečjem in kam glede na 
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to povprečje se uvršča regija ter kakšne so nadaljnje možnosti za razvoj. To bomo analizirali s 

pomočjo kazalnikov na osnovi statističnih podatkov, ki jih bomo pridobili iz različnih 

podatkovnih baz. Za analizo nadaljnjih možnosti bomo pregledali aktualni regionalni razvojni 

program regije. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je na osnovi zbranih sekundarnih statističnih podatkov posebej 

proučiti stanje pomurske regije z vidika izbranih socio-ekonomskih kazalnikov in narediti 

primerjavo s celotno Slovenijo. Pregledali in podali bomo kritično mnenje na Regionalni 

razvojni program 2014–2020 za pomursko regijo in ugotovili, ali so razvojni programi 

zasnovani tako, da omogočajo nadaljnji razvoj regije.  

Cilji diplomske naloge so: 

 proučiti strokovno literaturo s področja socio-ekonomskih kazalnikov in regionalne 

politike; 

 teoretično pojasniti posamezne izbrane demografske in ekonomske kazalnike in regionalni 

razvoj ter regionalno politiko; 

 predstaviti in analizirati izbrane demografske kazalnike pomurske regije; 

 predstaviti in analizirati izbrane ekonomske kazalnike pomurske regije; 

 primerjati izbrane demografske in ekonomske kazalnike pomurske regije s celotno 

Slovenijo; 

 predstaviti regionalni razvojni program za pomursko regijo; 

 na osnovi temeljnih ugotovitev podati predloge za nadaljnje raziskovanje in razvoj 

pomurske regije. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. Teoretični del temelji na pregledu 

literature in člankov slovenskih in tujih avtorjev, v empiričnem delu so predstavljeni sekundarni 

statistični podatki za pomursko regijo in Slovenijo kot celoto. Da bi dosegli zastavljene cilje, 

bomo v diplomski nalogi uporabili različne raziskovalne metode. 

V teoretičnem delu bomo na osnovi deskriptivne metode povzeli literaturo in vire ter predstavili 

izbrane socio-ekonomske kazalnike ter regionalno politiko in regionalni razvoj. V okviru tega 

bomo posebej predstavili izbrane socio-ekonomske kazalnike in regionalno politiko tako v 

Sloveniji kot Evropski uniji. V empiričnem delu diplomske naloge bomo predstavili sekundarne 

statistične podatke, ki so prosto dostopni preko baze podatkov SURS. Z metodo komparacije 

bomo primerjali različne socio-ekonomske kazalnike pomurske regije in Slovenije kot celote 

za obdobje 15 let, in sicer od leta 2002 do leta 2017. Zbrali bomo podatke o rodnosti, 
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umrljivosti, selitvah, staranju prebivalstva in sestavi prebivalstva po izobrazbi, kar spada pod 

demografske kazalnike. V okviru ekonomskih kazalnikov bomo za enako obdobje zbrali 

podatke o bruto domačem proizvodu, povprečnih mesečnih plačah, brezposelnosti in stopnji 

tveganja revščine. Podatke tako za pomursko regijo kot Slovenijo bomo analizirali, grafično 

predstavili in primerjali med seboj. 

V zaključku diplomske naloge bomo povzeli najpomembnejše ugotovitve in podali predloge za 

nadaljnje raziskovanje. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Predpostavljamo, da so sekundarni statistični podatki iz Statističnega urada Republike 

Slovenije točni ter da so uporabljeni socio-ekonomski kazalniki ustrezno merilo demografskih 

in ekonomskih značilnosti pomurske regije in Slovenije.  

V okviru diplomske naloge se pojavljajo tudi nekatere omejitve. Krajevno bo diplomska naloga 

omejena na Slovenijo kot celoto in na pomursko regijo. Druga omejitev se nanaša na opazovano 

obdobje, saj bomo opazovali socio-ekonomske dejavnike v obdobju petnajstih let, torej od leta 

2002 do leta 2017. V okviru tega se nam pojavlja tudi tretja omejitev v empiričnem delu 

diplomske naloge, in sicer omejeno pridobivanje sekundarnih statističnih podatkov za celotno 

opazovano obdobje v podatkovnih bazah SURS in drugih. Četrta omejitev je vsebinska 

omejitev. V diplomski nalogi ne bomo obravnavali vseh socio-ekonomskih kazalnikov, temveč 

samo določene. Izbrani kazalniki so rodnost, umrljivost, selitve, staranje prebivalstva, sestava 

prebivalstva po izobrazbi, bruto domači proizvod, povprečne mesečne bruto plače, 

brezposelnost in stopnja tveganja revščine. 
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2 REGIONALNI RAZVOJ IN REGIONALNA POLITIKA 

Razvoj posameznih regij je odvisen od številnih dejavnikov, zato lahko prihaja do velikih razlik 

v razvitosti regij znotraj posamezne države. Za reševanje razlik se v Sloveniji uporabljajo 

programi regionalnih razvojev, ki jih pripravijo regije same. Država izvaja regionalno politiko, 

katere del je tudi vprašanje skladnega regionalnega razvoja. V okviru svojega delovanja 

poskuša medregionalne razlike zmanjšati tudi EU z regionalno politiko EU, ki s svojimi skladi 

pomaga vsem članicam. 

V nadaljevanju poglavja je najprej opredeljen pojem regionalnega razvoja in regije, 

predstavljeno je tudi merjenje razvitosti posamezne regije. Sledita opredelitev regionalne 

politike in predstavitev izvajanja te v okviru Slovenije kot tudi EU. 

2.1 Regionalni razvoj 

Znotraj držav se gospodarski razvoj po regijah ne širi enakomerno, kar pripelje do tega, da 

imamo na eni strani regije, ki so bolj razvite, na drugi strani pa regije, ki so manj razvite (Senjur 

2002, 508). Države poskušajo te razlike zmanjševati z regionalnim razvojem.  

Pojem regionalni razvoj ni enotno opredeljen. Po definiciji OECD (2018) lahko regionalni 

razvoj opredelimo kot splošno prizadevanje za zmanjševanje regionalnih razlik s podpiranjem 

gospodarskih dejavnosti v regijah. Ena od opredelitev je tudi, da je regionalni razvoj načrtno 

gospodarsko in družbeno razvijanje regij in usmerjanje gospodarskega, socialnega, kulturnega 

in drugih okolij, ki bosta imela pozitivne učinke na razvoj države in posameznih regij. Namen 

regionalnega razvoja je zmanjševanje in odpravljanje razlik v razvitosti regij in izboljševanje 

kakovosti življenja prebivalcev regij (Gajšek 2010, 8–9). 

Ko govorimo o regionalnem razvoju, izhajamo iz pojma regije. Tudi regijo različni avtorji 

opredeljujejo drugače. Nared (2007, 43) regijo opredeli kot ozemeljsko omejeno območje, ki s 

prepletanjem naravnogeografskih, družbenogeografskih in zgodovinskih elementov sestavlja 

specifično, od okolice ločeno in zaokroženo celoto. Avtorica Edwards (2007, 4) regije deli na 

dve glavni kategoriji, in sicer funkcionalno in upravno. Funkcionalne regije so odvisne od neke 

homogenosti znotraj območja, upravne regije določajo politične enote. Regija je torej nekakšen 

predel oziroma prostorsko omejeno okolje in so osrednja enota za izvajanje regionalne politike 

(Bučar 1993, 40; Gajšek 2010, 8). 

2.2 Merjenje razvitosti posamezne regije  

Ekonomisti se veliko ukvarjajo z vprašanjem, kakšne metode in merila naj uporabljajo za 

merjenje gospodarske razvitosti regij. Vprašanje, katera regija je razvita in katera manj, je 
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pomembno predvsem iz vidika, kdo bo dobival sredstva za regionalni razvoj in kdo jih bo dajal 

(Senjur 2002, 508).  

Proces merjenja razvitosti regij lahko razdelimo na štiri sklope. Najprej je treba izbrati kazalce 

razvitosti, ki jih nato standardiziramo, saj so kazalci izraženi v različnih enotah (denarne enote, 

leta, odstotki in podobno). Nato ugotovimo njihovo težo in na osnovi tega na koncu določimo, 

katera regija je razvita in katera manj. Kazalnikov razvitosti je veliko, njihova končna izbira je 

lahko subjektivna (Senjur 2002, 509). V Sloveniji za ugotavljanje razvitosti regij uporabljamo 

indeks razvojne ogroženosti, ki je sestavljen iz naslednjih kazalnikov (Pečar 2018, 6): 

 kazalniki razvitosti: bruto domači proizvod (v nadaljevanju BDP) na prebivalca, bruto 

dodana vrednost na zaposlenega, razpoložljivi dohodek na prebivalca, stopnja delovne 

aktivnosti v starosti 20–64 let; 

 kazalniki razvojnih možnosti: delež investicij v osnovna sredstva v BDP, stopnja 

registrirane brezposelnosti mladih v starosti 15–29 let, delež prebivalstva s terciarno 

izobrazbo v starosti 25–64 let, delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno in razvojno 

dejavnost v BDP; 

 kazalniki ogroženosti: površina na prebivalca, indeks staranja prebivalstva, stopnja 

registrirane brezposelnosti, delež ocenjene škode zaradi elementarnih nesreč v BDP, delež 

površine varovanih območij v regiji, delež prečiščene odpadne vode z vsaj sekundarnim 

čiščenjem v izpuščeni odpadni vodi. 

Izbira kazalnikov je prvi postopek v procesu merjenja razvitosti regij, nato sledi standardizacija. 

Kazalci so izraženi v različnih merskih enotah, zato jih moramo izraziti s skupno mersko enoto, 

če jo želimo primerjati med seboj. Kazalce standardiziramo tudi zaradi možnosti prevlade 

ekstremnih vrednosti oziroma, da omilimo težave zaradi nekakovostnih podatkov. Za 

standardizacijo so lahko uporabljene različne metode, ki imajo vsaka svoje prednosti in slabosti. 

Slovenija za izračun indeksa razvojne ogroženosti uporablja metodo oddaljenosti od skrajnih 

vrednosti (min-max metoda), kjer je standardizirana vrednost med 0 in 1. Po izboru in 

standardizaciji sledi ponderacija oziroma določanje teže kazalnikov. Pri tem poznamo tri 

načine. Prvi način je ugotavljanje pomena kazalnikov na osnovi izvedenskega mnenja, ki je 

lahko zelo subjektiven. Drugi način je, da kazalnikov sploh ne ponderiramo in tako damo vsem 

kazalnikom isto težo. Tretji način je uporaba različnih matematično-statističnih metod. Kot 

zadnje sledi razmejevanje med razvitimi in manj razvitimi regijami (Senjur 2002, 510–513; 

Pečar 2018, 21). 

2.3 Regionalna politika 

Regionalna politika se je najprej pojavila v Združenem kraljestvu. Začela se je v poznih 

dvajsetih letih prejšnjega stoletja, ko je bila britanska vlada zaskrbljena zaradi visoke stopnje 

brezposelnosti v številnih območjih premogovništva. Šele na začetku šestdesetih let so se 

oblikovalci politik začeli zavedati, da bi regionalna politika lahko prinesla številne gospodarske 
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in družbene koristi ne samo za posamezne manj razvite regije, temveč tudi za gospodarstvo kot 

celoto (Armstrong in Taylor 1999).  

Regionalno politiko lahko opredelimo kot politiko vlade za povečanje gospodarske aktivnosti 

v določeni regiji države oziroma državi nasploh. Pojem se lahko nanaša tudi na politiko, ki 

zagotavlja enakomerno porazdelitev industrije ali trgovinskih con v različnih regijah države z 

namenom preprečevanja gospodarskega upada. Regionalna politika se nanaša tudi na reševanje 

visoke stopnje brezposelnosti in povečanje dohodka na prebivalca, kjer je ta zelo nizek (Market 

Business News 2019). Nared (2007) regionalno politiko opredeli kot prostorsko politiko, ki 

izhaja iz prostorskih anomalij in preko preudarnega ravnanja in usmerjanja razvojnih virov ter 

sredstev, zagotavlja prostorsko uravnotežen razvoj ter teži k odpravi nastalih regionalnih razlik, 

njen namen je ustvarjanje primerljivih razmer za življenje vseh prebivalcev, ne glede na kraj 

bivanja. Murnova (2009) regionalno politiko opredeli kot politiko, katere naloga je zagotavljati 

ustrezno stopnjo gospodarske rasti in razvoja družbe. 

Regionalna politika obstaja zaradi vztrajnih regionalnih razlik v širokem razponu spremenljivk, 

ki močno vplivajo na gospodarsko blaginjo regij v državi. Vendar samo obstoj regionalnih 

razlik sam po sebi ne zadostuje za utemeljitev obstoja regionalne politike. Vedeti moramo, 

zakaj je regionalna politika zaželena in kakšne koristi bo od nje imel narod. Splošno priznano 

je, da razlike med regijami povzročajo težave, saj preprečujejo doseganje ciljev nacionalne 

politike, kot so zagotavljanje ustreznih možnosti za zaposlitev, doseganje zadovoljive stopnje 

rasti in pravičnejšo porazdelitev dohodka in premoženja. Namen regionalne politike je doseči 

določene cilje nacionalne politike. V tem smislu lahko regionalno politiko obravnavamo kot 

pomembno sestavino širše in celovitejše gospodarske politike, ki zajema celotno gospodarstvo 

(Armstrong in Taylor 2000). 

Armstrong in Taylor (1999) navajata naslednje potenciale koristi bolj aktivne regionalne 

politike: 

 zmanjša lahko brezposelnost na območjih visoke brezposelnosti; 

 zmanjšanje brezposelnosti lahko prinese tako socialne kot ekonomske koristi; 

 preusmerjanje povpraševanja po delovni sili iz območij nizke brezposelnosti na območja 

visoke brezposelnosti bo zmanjšalo inflacijske pritiske; 

 regionalne finančne spodbude so potrebne za učinkovito konkuriranje z drugimi državami 

za mednarodne mobilne naložbe. 

2.3.1 Regionalna politika v Sloveniji 

Slovenija ima glede regionalne politike dolgo in bogato zgodovino. Regionalna vprašanja so 

imela vedno velik pomen v slovenskem odločanju o razvojni politiki. Regionalna politika je v 

Sloveniji izrednega pomena, saj si država prizadeva za čim bolj enakomeren razvoj celotne 

države. Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja in zmanjševanje medregionalnih razlik 
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krepi ekonomsko in socialno kohezijo, s čimer se zagotavlja enakomeren razvoj celotne države 

ne glede na razlike, ki izhajajo iz različnih razpoložljivosti naravnih, gospodarskih, socialnih in 

drugih virov (Senjur 2002, 531; Mrak 2004, 113). 

Prve korake na področju zmanjševanja razlik med regijami je Slovenija naredila leta 1971 s 

sprejetjem Zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v Republiki 

Sloveniji. Zakon je poskušal opredeliti gospodarsko manj razvita območja in izoblikovati 

instrumente, s katerimi bi se izenačile razmere za življenje in delo na celotnem območju države. 

S tem zakonom je enajst občin dobilo status manj razvitih območij in zagotovljena jim je bila 

pomoč pri gradnji infrastrukturnih objektov. Leta 1975 je bil sprejet Zakon o pospeševanju 

skladnejšega regionalnega razvoja Republike Slovenije, ki je imel širši izbor kazalnikov za 

določanje manj razvitih območij. Spremembe in dopolnila zakona so se odvijale med letoma 

1980 in 1981 in so merila skrčila na razvitost proizvajalnih sil, učinke delovanja proizvajalnih 

sil in razvitost družbenega standarda. Zaradi poslabšanja demografskih razmer so se regionalne 

razlike povečale, zato je bil leta 1990 sprejet Zakon o spodbujanju razvoja demografsko 

ogroženih območij v Republiki Sloveniji. Ta je pri določanju problemskih območij opustil 

gospodarska merila in se oprl na demografske kazalnike. Prostorska enota za določanje 

demografsko ogroženih območij je bila krajevna skupnost, z Zakonom o ustanovitvi občin in 

določitvi njihovih območij se je njihov status spremenil in nova prostorska enota so postala 

posamezna naselja. Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki 

Sloveniji je dosegel tudi nekatere spremembe, in sicer so se izboljšale gospodarske strukture, 

povečalo se je število delovnih mest na demografsko ogroženih območjih, dvignil je standard 

prebivalstva, delno je zaustavil tudi odseljevanje iz demografsko ogroženih območij. Slovenska 

regionalna politika je bila postavljena na nove temelje leta 1991 s sprejetjem Zakona o 

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Zgodil se je bistven premik tako na področju 

institucionalne zasnove spodbujanja regionalnega razvoja kot v idejnem programskem smislu, 

saj so regionalni razvojni programi, ki so jih pripravile regije, postali ključni dokumenti, na 

osnovi katerih se je dodeljevala regionalna pomoč (Nared 2007, 23–28). Leta 2005 je bil sprejet 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja-1, nato je leta 2011 v veljavo stopil Zakon 

o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja-2, katerega namen je spodbujanje in medsebojno 

usklajevanje države in občin pri načrtovanju regionalne politike ter izvajanju nalog 

regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/2011). 

Regionalna politika se v Sloveniji načrtuje z naslednjimi medsebojno usklajenimi dokumenti 

(ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/2011): 

 strategija razvoja Slovenije, 

 državni strateški prostorski akt, 

 program državnih razvojnih prioritet in investicij, 

 regionalni in območni razvojni programi, 

 programski dokumenti na mednarodni in državni ravni, 

 dogovori za razvoj regij. 
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Vlada Republike Slovenije je na 159. redni seji, leta 2017, sprejela Strategijo razvoja Slovenije 

2030 (v nadaljevanju Strategija), ki v središče postavlja kakovostno življenje za vse. Strategija 

predstavlja krovni razvojni okvir in temelji na usmeritvah Vizije Slovenije 2050, razvojnem 

izhodišču, mednarodnih zavezah Slovenije in trendih ter izzivih, ki se pojavljajo na regionalni, 

nacionalni, evropski in globalni ravni. Osrednji cilj Strategije je zagotoviti kakovostno življenje 

za vse, ki naj bi ga bilo mogoče uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in 

okoljskim razvojem. Da bi država dosegla ta cilj, si je zastavila naslednje strateške usmeritve 

(Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 2017, 17–18): 

 učenje za in skozi vse življenje, 

 visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja,  

 vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 

 ohranjanje zdravega naravnega okolja 

 visoka produktivnost gospodarstva, ki ustvarja dodano vrednost za vse. 

S temi strateškimi usmeritvami bo država poskušala doseči osrednji cilj, strateške usmeritve bo 

uresničevala z delovanjem na različnih področjih, ki so zaokrožena v dvanajst razvojnih ciljev 

strategije, ki se navezujejo na cilje trajnostnega razvoja Agende 2030. Razvojni cilji so (Služba 

Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 2017, 21): 

 cilj 1: zdravo in aktivno življenje, 

 cilj 2: znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo, 

 cilj 3: dostojno življenje za vse, 

 cilj 4: kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete, 

 cilj 5: gospodarska stabilnost, 

 cilj 6: konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor, 

 cilj 7: vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta, 

 cilj 8: nizkoogljično krožno gospodarstvo, 

 cilj 9: trajnostno upravljanje naravnih virov, 

 cilj 10: zaupanja vreden pravni sistem, 

 cilj 11: varna in globalno odgovorna Slovenija, 

 cilj 12: učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve. 

Strategija z osrednjim ciljem in dvanajstimi razvojnimi cilji je okvir razvoja države, ki mu 

sledijo sektorske, regionalne in občinske strategije ter programi in operativni izvedbeni ukrepi. 

Treba je upoštevati mednarodno sprejete obveznosti, ki Slovenijo zavezujejo in vplivajo na 

doseganje razvojnih ciljev. Za uspešno izvajanje Strategije so potrebni učinkovito razvojno 

načrtovanje, povezovanje in sodelovanje na različnih področjih ter spremljanje izvajanja 

Strategije (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 2017, 

49). 
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2.3.2 Regionalna politika v Evropski uniji  

Evropska unija si prizadeva doseči enakomeren vsestranski razvoj, kar je eden izmed temeljnih 

ciljev EU. Za doseganje enakomernega razvoja EU izvaja regionalno oziroma kohezijsko 

politiko (Mulec 2008, 11). Začetek regionalne politike sega v leto 1957, ko je bila podpisana 

Rimska pogodba, ki napoveduje krepitev gospodarstva in zmanjševanje razlik v razvoju med 

regijami. Regionalna politika je tako skupek razvojnih aktivnosti, ukrepov države in 

programov, ki jih sofinancira EU, njihov namen je dosegati razvojne cilje ob upoštevanju 

skladnega regionalnega razvoja. Usmerjena je v vse regije in mesta v EU s ciljem ustvarjanja 

novih delovnih mest, gospodarsko rastjo, konkurenčnostjo podjetij, trajnostnim razvojem in 

izboljšanjem kakovosti življenja državljanov (Mrak 2004, 29; Evropska unija 2019).  

Regionalna politika EU si želi doseči naslednje spremembe na petih različnih področjih 

(Evropska unija 2019): 

 izboljšati okolje z velikimi naložbenimi projekti; 

 okrepiti raziskave in inovacije z naložbami in delovnimi mesti, ki so povezani s področjem 

raziskav; 

 podpirati razvoj malih in srednje velikih podjetij; 

 posodobiti promet in proizvodnjo energije z namenom boja proti podnebnim spremembam, 

pri čemer bi bil poudarek na energiji iz obnovljivih virov in inovativni prometni 

infrastrukturi; 

 z naložbami v ljudi podpirati dostop do izobraževanja, zaposlitve in socialne vključenosti. 

Cilj regionalne politike EU je doseči enakomeren razvoj vseh članic EU oziroma vseh regij 

znotraj držav, zato je večina sredstev regionalne politike namenjena manj razvitim regijam. S 

temi sredstvi naj bi regije dohitele razvitejše regije in zmanjšale gospodarska in socialna 

neskladja. Regionalna politika EU deluje po principu solidarnosti, kar pomeni, da razvitejše 

države vplačajo več v evropski proračun, kot iz njega prejmejo, zato jo tudi imenujemo neto 

plačnice v proračun EU. Manj razvite države iz proračuna prejmejo več, kot vanj vplačajo in 

jih imenujemo neto prejemnice. Drug princip, na katerem deluje regionalna politika, je načelo 

subsidiarnosti. Regije same pripravijo svoje programe, preko katerih prevzamejo odgovornost 

za lasten razvoj. Namen tega načela je, da dobijo nižji organi določeno stopnjo neodvisnosti v 

odnosu do višjih. Na osnovi tega načela EU oziroma državna raven posega na neko področje 

samo kadar regionalna in lokalna raven ne moreta zadovoljivo izvesti določenih pristojnosti 

(Bogovič in Rojs 2018, 6–7; Aljančič in Horvat 2001). 

Regionalna politika EU se izvaja v okviru treh glavnih skladov, in sicer Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS). 

Kohezijski sklad je bil ustanovljen leta 1994, sredstva vlaga v prometna omrežja in okolje v 

državah EU z BDP, ki je nižji od 90 % povprečja 28 držav EU. Sklad spodbuja zeleno 

gospodarsko rast in izboljšuje povezljivost in dostopnost držav članic, s čimer zmanjšuje 



11 

ekonomske in socialne razlike. Sklad vlaga tudi v prilagajanje podnebnim spremembam, v 

oskrbo z vodo, del sklada je namenjen financiranju cestne in železniške infrastrukture, omrežja 

električne energije, plinovode in spletne javne storitve (Evropska komisija 2014, 7). Evropski 

socialni sklad je bil ustanovljen leta 1958 in je najstarejši strukturni sklad. Naloga sklada je bila 

spodbujati nastanek skupnega trga z boljšimi možnostmi zaposlovanja delavcev. Današnji 

namen sklada je preprečevati brezposelnost, spodbujati brezposelne k aktivnemu iskanju 

zaposlitve in vključevati odrinjene družbene skupine na trg dela. Sklad te cilje dosega s 

financiranjem programov in aktivnostim, ki so namenjene delavcem za njihovo izobraževanje 

in usposabljanje ter pripravo njih in delodajalcev na nove razvojne izzive. S tem se ustvarjajo 

nova in boljša delovna mesta kot tudi izboljšanje možnosti za posameznika, ljudje tudi ne 

izgubijo stika s trgom dela, ohranja se tudi konkurenčnost evropskega gospodarstva (Mulec 

2008, 35; Mrak 2004, 39). Evropski socialni sklad vlaga tudi v učinkovitost javne uprave in 

javnih storitev, s čimer se zagotavlja ustrezno izvajanje politike izobraževanja in zaposlovanja 

ter drugih politik (Evropska komisija 2014, 7). Evropski sklad za regionalni razvoj je bil 

ustanovljen leta 1975 kot odziv na neenakost življenjskega standarda med posameznimi 

regijami znotraj evropske gospodarske skupnosti. Zaradi povečevanja gospodarskih in 

socialnih razlik med regijami so države najprej poskušale same rešiti težave s svojimi sistemi 

regionalne pomoči, ki pa so bili nezadostni. V reševanje težav je posegla Evropska komisija, ki 

poskuša zagotoviti solidarnost, s čimer bi omogočila vsem državljanom izkoriščanje ugodnosti 

notranjega trga in ekonomske unije (Mrak 2004, 38; Mulec 2008, 29). ESRR vlaga v sektorje, 

ki omogočajo gospodarsko rast in ustvarjajo nova delovna mesta v vseh regijah EU. Sklad s 

svojimi ukrepi poskuša reševati gospodarske, socialne in okoljske izzive, posebno se osredotoča 

na trajnostni razvoj mest. Posebna pozornost je dana tudi področjem, ki so naravno prikrajšana 

zaradi geografskih značilnosti. Tako so najbolj oddaljena območja (Kanarski otoki, otoka 

Reunion in Guadeloupe) deležna posebne pomoči, s katero odpravljajo težave zaradi 

oddaljenosti (Evropska komisija 2014, 7). ESRR z vlaganjem v proizvodnjo, zdravstvo, 

izobraževanje in infrastrukturo prispeva k zmanjševanju razlik v razvitosti regij (Peterlin in 

Kosi 2009, 41).  

Zgoraj omenjeni skladi in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski 

sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) skupaj predstavljajo evropske strukturne in investicijske 

sklade (sklade ESI) (Bogovič in Rojs 2018, 27). 

Namen strukturnih skladov je zmanjševanje neenakosti med regijami na celotnem območju EU. 

Ti skladi ustvarjajo nova delovna mesta, spodbujajo nenehen razvoj in izobraževanje ter 

ekonomsko in tehnično učinkovitost. Delovanje strukturnih skladov temelji na naslednjih 

načelih (Mrak 2004, 61–63; Aljančič in Bogdanovič 2000, 14; Aljančič in Horvat 2001): 

 načelo koncentracije: pri tem načelu se sredstva osredotočajo predvsem na tiste regije, ki 

so najbolj potrebna sredstev (odročne regije, regije v razvojnem zaostanku) glede na 

določene cilje, opredeljene s strogimi kriteriji in prednostnimi nalogami; 
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 načelo partnerstva: to načelo pomeni sodelovanje Evropske komisije in vlad članic, če 

država članica želi, se lahko v sodelovanje vključijo tudi regionalne in lokalne oblasti ter 

ekonomski in socialni partnerji in druge interesne skupine; 

 načelo programiranja: sredstva strukturnih skladov se dodelijo na osnovi razvojnih 

programov, pri čemer je njihovo usmerjanje načrtovano in programirano, kar pomeni, da 

ni mogoče dobiti sredstev za nepovezane investicije, temveč samo za razvojne programe; 

 načelo dodatne pomoči: pomeni, da so sredstva strukturnih skladov le dodana finančnim 

sredstvom držav in jih ne nadomeščajo, države članice morajo za regionalne razvojne 

programe zagotoviti sofinanciranje iz lastnih virov, strukturni skladi jim le pomagajo 

premagati ovire, ki jim jih predstavlja lastna finančna sposobnost; 

 načelo subsidiarnosti: pomeni, da je organizacija skladov administrativno določena z 

evropsko, nacionalno in regionalno prioriteto, kjer je potrebno skupno odločanje o 

poslovanju pa to vlogo prevzame Evropska komisija; 

 načelo učinkovitosti vrednotenja učinkov: s tem načelom naj bi se povečala kontrola in 

učinkovitost strukturnih skladov kot tudi proračunska disciplina in poenostavitev celotnega 

sistema pomoči, za nadzor in učinkovitost strukturnih operacij pa so prvotno odgovorne 

države članice. 

Za izvajanja regionalne politike, zbiranje podatkov in razvoj v vseh državah Evropske unije je 

pomembna tudi dosledna členitev teritorialnih enot. The Nomenclature of Territorial Units for 

Statistics (v nadaljevanju NUTS) je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, 

ki jo je vzpostavil Eurostat (statistični urad Evropskih skupnosti), potrjena je bila leta 2003. Pri 

razdelitvi ozemlja morajo države upoštevati normativna merila, določena v uredbi o NUTS. To 

normativno pravilo je število prebivalcev, tako je za raven NUTS 1 spodnji prag najmanj tri 

milijone in zgornji sedem milijonov, za NUTS 2 je spodnji prag 800.000 in zgornji tri milijone, 

NUTS 3 ima spodnji prag 150.000 in zgornji prag 800.000 prebivalcev. Slovenija na ravni 

NUTS 1 nastopa kot celota, na ravni NUTS 2 je razdeljena na dve kohezijski regiji: Vzhodno 

in Zahodno Slovenijo, na ravni NUTS 3 je razčlenjena na 12 statističnih enot. Slovenija poleg 

Uredbe NUTS uporablja še Standardno klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE). Do tretje ravni 

SKTE temelji na Uredbi NUTS, od četrte ravni naprej se razdeli še na pet nižjih ravni, in sicer: 

SKTE 4 – upravne enote, SKTE 5 – občine, SKTE 6 – krajevne skupnosti, vaške skupnosti in 

četrtne skupnosti, SKTE 7 – naselja in SKTE 8 – prostorski okoliši (Statistični urad Republike 

Slovenije 2017). 
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3 ANALIZA SOCIO-EKONOMSKIH KAZALNIKOV V POMURSKI REGIJI TER 

PRIMERJAVA S SLOVENIJO 

Razlike med regijami v Sloveniji so še vedno prisotne. Za boljši in hitrejši razvoj regij ter 

pripravo čim boljših razvojnih politik moramo poznati kazalnike, ki vplivajo na te 

medregionalne razlike. S pomočjo socio-ekonomskih kazalnikov, ki jih delimo na ekonomske 

in demografske, lahko merimo razvoj določene regije oziroma regij in razvitosti primerjamo 

med seboj. 

V tem poglavju sledi analiza izbranih demografskih in ekonomskih kazalnikov pomurske regije 

in primerjava teh kazalnikov s Slovenijo. Najprej bodo posamezni kazalniki opisani, nato bodo 

podani podatki za izbrano obdobje.  

3.1 Demografski kazalniki 

Za namen diplomske naloge bomo analizirali pet demografskih kazalnikov, in sicer rodnost, 

umrljivost, selitve, staranje prebivalstva in sestavo prebivalstva po izobrazbi. 

3.1.1 Rodnost 

Rodnost je demografski pojav, ki se nenehno spreminja, spremembe pa so odvisne od različnih 

dogodkov v zgodovini. Rodnost lahko opredelimo kot pozitivno sestavino obnavljanja 

prebivalstva, saj brez rojevanj ta ne bi bila možna (Šircelj 2006, 30; Malačič 2006, 77). 

Rodnost lahko merimo z različnimi kazalniki, kot so živorojeni na 1.000 prebivalcev, celotna 

stopnja rodnosti, splošna stopnja splošne rodnosti in starostno specifična stopnja splošne 

rodnosti. V diplomski nalogi bomo analizirali kazalnik živorojenih na 1.000 prebivalcev in 

celotno stopnjo rodnosti, pred tem bomo analizirali podatke o številu živorojenih v izbranem 

obdobju. 

Število živorojenih 

Iz Preglednice 1 (glej Priloga 1) lahko razberemo, da se je število živorojenih v pomurski regiji 

letno spreminjalo, najmanj živorojenih je bilo leta 2016, in sicer 950, največ pa leta 2009 

(1.115). Število živorojenih je od leta 2003 do 2007 padalo in v letu 2007 znašalo 997 

živorojenih. Nato je število dve leti naraščalo, nato pa zopet padlo, v letu 2011 in 2012 je bilo 

število živorojenih isto. Povečanje števila živorojenih lahko pripišemo izboljšanemu 

gospodarskemu razvoju in finančni stabilnosti, na osnovi katere se prebivalci odločijo za 

povečanje družine. Od leta 2012 je število spet začelo padati, vse do leta 2017, ko je glede na 

leto 2016 (950 živorojenih) naraslo na 1.053 živorojenih. V Sloveniji je bilo nekoliko drugače. 

Od leta 2002, ko je bilo 17.501 živorojenih, in vse do leta 2010 (22.343 živorojenih) je število 
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naraščalo, nato je v letu 2011 padlo na 21.947 živorojenih. V letu 2017 je bilo 20.241 

živorojenih, kar je v primerjavi z letom 2002 2.740 več živorojenih. To gibanje števila 

živorojenih lahko vidimo na Sliki 1 (glej Priloga 1),. Če opazujemo leto 2017, vidimo, da se je 

število živorojenih v pomurski regiji povečalo, v Sloveniji pa znižalo. Zmanjšanje števila 

živorojenih v Sloveniji je mogoče pripisati izseljevanju mladih, še posebej iz manjših in manj 

razvitih krajev, in poznejšemu odločanju za družino, ki je manj številčna. Enako velja tudi za 

pomursko regijo, iz katere se izseljujejo mladi oziroma se študenti ne vrnejo v regijo, ker ne 

vidijo možnosti za zaposlitev.  

Živorojeni na 1.000 prebivalcev 

S kazalnikom živorojenih na 1.000 prebivalcev je izraženo razmerje med številom živorojenih 

otrok v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta, pomnoženo s 1.000 

(Statistični urad Republike Slovenije b. l.):  

𝑛 =
𝑁

𝑃(30.6)
× 1.000 

Kjer velja: 

n = živorojeni na 1.000 prebivalcev, 

N = število živorojenih, 

P(30. 6.) = število prebivalcev 30. junija. 

Število živorojenih na 1.000 prebivalcev je v pomurski regiji leta 2002 znašalo 7,7, kar je 

najnižja vrednost v opazovanem obdobju (glej Preglednica 2 Priloga 1). Najvišja vrednost je 

bila v letu 2009, ko je znašala 9,3 živorojenih na 1.000 prebivalcev. Od leta 2003 do 2006 se je 

vrednost nižala, nato se je vse do leta 2009 višala. Po letu 2009 se je število živorojenih na 

1.000 prebivalcev spet nižalo oziroma od leta 2010 do 2012 imelo enako vrednost, in sicer 8,8 

živorojenih na 1.000 prebivalcev. Po letu 2012 se je vrednost še dalje nižala, vse do leta 2017, 

ko se je iz 8,2 (leto 2016) živorojenih na 1.000 prebivalcev povečala na 9,1 živorojenih na 1.000 

prebivalcev. Število živorojenih na 1.000 prebivalcev se je iz leta 2002 v letu 2017 povečalo za 

1,4 živorojenih na 1.000 prebivalcev. V Sloveniji se je najprej vrednost iz leta 2002 v letu 2003 

znižala, nato je naraščala in v letu 2010 znašala 10,9 živorojenih na 1.000 prebivalcev. Od leta 

2011 vrednost pada oziroma je bila v letu 2012 enaka kot leto prej in je znašala 10,7 živorojenih 

na 1.000 prebivalcev. V letu 2016 je vrednost padla pod 10 in je v letu 2017 znašala 9,8 

živorojenih na 1.000 prebivalcev. Če primerjamo leti 2002 in 2017 se je vrednost povečala za 

enega živorojenega na 1.000 prebivalcev. Število živorojenih na 1.000 prebivalcev se je v 

pomurski regiji povečalo za večjo vrednost kot v Sloveniji v opazovanem obdobju, kljub temu 

je število živorojenih na 1.0000 prebivalcev v pomurski regiji v vseh opazovanih letih pod 

slovenskim povprečjem, kar prikazuje Slika 2 v Prilogi 1. Iz slike lahko razberemo, da se je v 
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pomurski regiji v letu 2017 število živorojenih na 1.000 prebivalcev povečalo, v Sloveniji pa 

zmanjšalo. 

Celotna stopnja rodnosti 

Celotna stopnja rodnosti nam pove število živorojenih otrok, ki jih v povprečju rodi ena ženska 

v svoji rodni dobi (15–49 let) v koledarskem letu (Malačič 2006, 80). Izračunamo jo s 

seštevanjem vseh vrednosti starostno specifičnih stopenj splošne rodnosti v koledarskem letu 

(Statistični urad Republike Slovenije b. l.): 

𝐹 = ∑ 𝑓𝑥

49

15

 

Kjer velja: 

F = celotna stopnja rodnosti, 

fx = starostno specifična stopnja splošne rodnosti v starosti x let. 

V Preglednici 3 (glej Priloga 1) vidimo, da je celotna stopnja rodnosti v pomurski regiji najnižjo 

vrednost dosegla v letu 2002, in sicer 1,04; najvišjo pa v letu 2017 z 1,67. Med tema letoma se 

je celotna stopnja rodnosti spreminjala, v večini let je naraščala, padla je le v letu 2005, 2010 

in 2016, v letu 2006 je obdržala enako vrednost kot v letu 2005. Celotna stopnja rodnosti v 

Sloveniji je najnižjo vrednost dosegla v letu 2003, in sicer 1,20. Po tem letu je vse do leta 2010 

naraščala in dosegla vrednost 1,57. Po letu 2010 je vrednost izmenično padala in naraščala. 

Najvišjo vrednost je celotna stopnja rodnosti v Sloveniji dosegla v letu 2017 in je znašala 1,62. 

Stopnja rodnosti v pomurski regiji je skozi celotno opazovano obdobje pod slovenskim 

povprečjem, kar vidimo tudi na Sliki 3 (glej Priloga 1), le v letu 2017 je nad slovenskim 

povprečjem. 

3.1.2 Umrljivost 

Izmed vseh demografskih procesov se je demografija najprej zanimala za umrljivost, predvsem 

kako bi lahko statistično proučevali umrljivost prebivalstva. Prve študije o umrljivosti so 

obravnavale starost in vzrok smrti. Smrt v demografiji obravnavajo kot neizogiben in enkraten 

dogodek, zaradi česar je za proučevanje preprostejše kot proučevanje drugih demografskih 

kazalnikov (Malačič 2006, 111–112).  

Tako kot rodnost lahko tudi umrljivost merimo z različnimi kazalniki, v nadaljevanju so 

predstavljeni kazalniki umrli na 1.000 prebivalcev in umrli dojenčki na 1.000 živorojenih še 

pred tem je prikazano skupno število umrlih po letih v izbranem obdobju. 
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Število umrlih 

Skupno število umrlih v pomurski regiji je vse od leta 2002 do 2013 izmenično naraščalo in 

padalo, v tem obdobju je doseglo tudi najnižjo vrednost, in sicer leta 2006 in 2010, ko je umrlo 

1.318 oseb ter najvišjo v letu 2003, ko je umrlo 1.509 oseb (glej Preglednica 4 Priloga 2). Po 

letu 2013, ko je število umrlih znašalo 1.366, je v letu 2014 naraslo še za dve osebi in tako 

znašalo 1.368. V letu 2015 je število padlo, nato je zadnji dve leti naraščalo in v letu 2017 

znašalo 1.376 umrlih. Čeprav je v zadnjem opazovanem letu število umrlih naraslo, se 

življenjska doba povečuje, kar vpliva tudi na število umrlih. Razlogi za podaljšanje življenjske 

dobe so spodbujanje zdravega načina življenja, sodobna medicina in razširjenost preventivnih 

programov, ki pomagajo zgodaj odkriti bolezni. V Sloveniji so vrednosti od leta 2002 do 2011 

izmenično naraščale in padale (glej Slika 4 Priloga 2). Najnižje število umrlih je bilo v letu 

2006, ko je umrlo 18.180 oseb. Najvišja vrednost je bila leta 2017, ko je skupno umrlo 20.509 

oseb. Med leti 2011 in 2013 je število umrlih naraščalo, v letu 2014 je padlo in nato spet 

izmenično naraščalo in padalo. Tudi tukaj lahko zmanjšanje števila umrlih pripišemo enakim 

razlogom kot v pomurski regiji, čeprav se je število umrlih v letu 2017 povečalo glede na 

prejšnje leto. Med najpogostejše vzroke za smrt prebivalcev spadajo srčni infarkt, možganska 

kap, rak in odpoved srca. 

Umrli na 1.000 prebivalcev 

Kazalnik umrli na 1.000 prebivalcev prikazuje razmerje med številom umrlih v določenem letu 

in številom prebivalcev sredi istega leta, pomnoženo s 1.000 (Statistični urad Republike 

Slovenije b. l.): 

𝑚 =
𝑀

𝑃(30.6.)
× 1.000 

Kjer velja: 

m = umrli na 1.000 prebivalcev, 

M = število umrlih, 

P(30. 6.) = število prebivalcev 30. junija. 

Iz Preglednice 5 (glej Priloga 2) je razvidno število umrlih na 1.000 prebivalcev v pomurski 

regiji in Sloveniji. Če najprej pogledamo pomursko regijo vidimo, da vrednosti od leta 2002 do 

2007 izmenično naraščajo in padajo, po letu 2007 vrednosti do leta 2009 samo naraščajo. V 

letu 2010 vrednost pade na 11 umrlih na 1.000 prebivalcev, vendar v letu 2011 naraste na 11,8 

umrlih na 1.000 prebivalcev. Enaka vrednost, kot je bila v letu 2011 je tudi v letu 2016, v 

naslednjem letu je narasla na 11,9 umrlih na 1.000 prebivalcev. Najnižja vrednost je bila 10,8 

umrlih na 1.000 prebivalcev v letu 2006, najvišja 12,2 umrlih na 1.000 prebivalcev v letu 2003. 

V Sloveniji je bila najnižja vrednost 9,1 umrlih na 1.000 prebivalcev, ki se je pojavila v kar 
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štirih letih, in sicer v letu 2006, 2008, 2010 in 2011. Tukaj lahko opazimo, da sta imeli Slovenija 

in pomurska regija najnižjo vrednost v istem letu, in sicer leta 2006. Najvišja vrednost v 

Sloveniji je bila v letu 2017, ko je znašala 9,9 umrlih na 1.000 prebivalcev. Vse od leta 2002 

pa do leta 2017 so vrednosti izmenično naraščale in padale, izjemi sta leti 2010 in 2011, saj je 

bila vrednost takrat enaka (9,1 umrlih na 1.000 prebivalcev) in leti 2012 in 2013, ko je bila 

vrednost enaka (9,4 umrlih na 1.000 prebivalcev). Če pogledamo Sliko 5 (glej Priloga 2) 

vidimo, da je število umrlih na 1.000 prebivalcev v pomurski regiji v vseh letih nad slovenskim 

povprečjem. Zanimivo je tudi to, da se je v zadnjem opazovanem letu število umrlih na 1.000 

prebivalcev povečalo tako v pomurski regiji kot Sloveniji. 

Umrli dojenčki na 1.000 prebivalcev 

Kazalnik umrli dojenčki na 1.000 živorojenih prikazuje enako razmerje kot prejšnji kazalnik, 

le da tukaj za izračun vzamemo podatke o umrlih dojenčkih v koledarskem letu in število 

živorojenih v istem letu pomnoženo s 1.000 (Statistični urad Republike Slovenije b. l.):  

𝑚0 =
𝑀0

𝑁
× 1.000 

Kjer velja: 

m0 = umrli dojenčki na 1.000 živorojenih, 

M0 = število umrlih dojenčkov, 

N = število živorojenih. 

V Preglednici 6 (glej Priloga 2) vidimo, koliko dojenčkov na 1.000 živorojenih je umrlo v 

pomurski regiji in Sloveniji v opazovanem obdobju. Največ dojenčkov na 1.000 živorojenih, v 

pomurski regiji, je umrlo v letu 2002, in sicer 9,4 dojenčkov na 1.000 živorojenih. V letih 2010, 

2012 in 2013 ni umrl noben dojenček. Če primerjamo leti 2002 in 2017 se je število umrlih 

dojenčkov zelo znižalo, saj je iz vrednosti 9,4 padlo na 0,9. Med tema letoma so se vrednosti 

seveda spreminjale, največje vrednosti sta imeli leti 2004 in 2005, v ostalih letih so se vrednosti 

gibale od 0 do 4,1 umrlih dojenčkov na 1.000 živorojenih. V Sloveniji je bila največja vrednost 

umrlih dojenčkov na 1.000 živorojenih v letu 2005, ko je znašala 4,1. Najnižja vrednost je bila 

1,6 umrlih dojenčkov na 1.000 živorojenih v letu 2012 in 2015. V letu 2017 je umrlo 2,1 

dojenčkov na 1.000 živorojenih, kar predstavlja znižanje za 1,7 dojenčka, če to vrednost 

primerjamo z letom 2002. Razlogi za zmanjšanje števila umrlih dojenčkov tičijo v sodobni 

medicini, torej v izboljšani zdravstveni oskrbi, kar velja tako za pomursko regijo kot Slovenijo. 

Iz Slike 6 (glej Priloga 2) je opazno, da je bilo gibanje števila umrlih dojenčkov na 1.000 

živorojenih v pomurski regiji bolj razgibano kot v Sloveniji. Opazimo tudi, da je bilo v številnih 

letih število umrlih dojenčkov na 1.000 živorojenih nad slovenskim povprečjem, vendar je 

doseglo vrednost 0 v treh letih, kar se v Sloveniji ni zgodilo. 
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3.1.3 Selitve  

Selitve so pomemben razvojni dejavnik na ravni države ali regije, saj lahko razvoj spodbujajo 

ali ga zavirajo. Selitve tako vplivajo na gospodarski in družbeni razvoj, kakor tudi na 

demografski, saj prav te vplivajo na število prebivalcev v določeni regiji ter sestavo prebivalstva 

po starosti in spolu (Bevc in Uršič 2013). Zaradi tako velike pomembnosti selitev številne 

države v zadnjem času natančno beležijo selitve in njihove smeri. Selitve so del mobilnosti in 

jih običajno opredelimo kot prostorske premike prebivalcev oziroma so splošne človekove 

zmožnosti premikanja. Selitve so prostorski premiki osebe iz odselitvenega v priselitveno 

območje, torej ko oseba spremeni kraj stalnega bivanja s prečkanjem meje naselja (Malačič 

2006, 144; Josipovič 2009, 25). 

Za proučevanje selitev bomo uporabili kazalnika priseljenih in odseljenih na 1.000 prebivalcev 

in selitveni prirast. Formule in pojasnila posameznih kazalnikov so napisane v nadaljevanju. 

Priseljeni na 1.000 prebivalcev 

Kazalnik priseljeni na 1.000 prebivalcev izraža razmerje med številom priseljenih v 

koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega koledarskega leta na določenem 

območju, pomnoženo s 1.000 (Statistični urad Republike Slovenije b. l.): 

𝑖 =
𝐼

𝑃(30.6.)
× 1.000 

Kjer velja: 

i = priseljeni na 1.000 prebivalcev, 

I = število priseljenih, 

P(30. 6.) = število prebivalstva 30. junija. 

V Preglednici 7 (glej Priloga 3) so podani podatki o priseljenih iz drugih regij na 1.000 

prebivalcev, kjer če najprej analiziramo pomursko regijo, opazimo veliko spremembo po letu 

2007. Od leta 2002 do 2007 se je v pomursko regijo priseljevalo približno 2,6 oseb na 1.000 

prebivalcev letno, po letu 2007 se število priseljenih drastično poveča. Iz 2,8 priseljenih na 

1.000 prebivalcev (leto 2007) se število v letu 2008 poveča na kar 21,2 priseljenih iz drugih 

regij na 1.000 prebivalcev. Že v naslednjem letu se število zniža na 15,2 priseljenih na 1.000 

prebivalcev, nato spet naraste. Od leta 2008 do 2017 se je v povprečju v pomursko regijo 

priselilo 19,3 oseb na 1.000 prebivalcev letno. Tako kot v pomurski regiji se je tudi v Sloveniji 

drastična sprememba zgodila po letu 2007. Do leta 2007 se je priseljevalo približno 3,7 oseb na 

1.000 prebivalcev letno. V letu 2008 se to število dvigne na 23,5 priseljenih na 1.000 

prebivalcev. Po letu 2009 je število priseljenih na 1.000 prebivalcev naraščalo, od leta 2015 

dalje pada in je v letu 2017 znašalo 22,8 priseljenih na 1.000 prebivalcev. To drastično 

spremembo v priseljevanju po letu 2007 lahko vidimo na Sliki 7 (glej Priloga 3), kjer je tudi 
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vidno, da so bile spremembe v pomurski regiji in Sloveniji skozi opazovano obdobje podobne, 

prav tako je pomurska regija vedno pod slovenskim povprečjem. 

Odseljeni na 1.000 prebivalcev 

Kazalnik odseljeni na 1.000 prebivalcev prikazuje razmerje odseljenih v določenem 

koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na izbranem območju, pomnoženo s 

1.000 (Statistični urad Republike Slovenije b. l.): 

𝑒 =
𝐸

𝑃(30.6.)
× 1.000 

Kjer velja: 

e = odseljeni na 1.000 prebivalcev, 

E = število odseljenih, 

P(30. 6.) = število prebivalstva 30. junija.  

Kot smo že opazili pri priseljenih, lahko opazimo, da so vrednosti do leta 2007 zelo nizke, v 

letu 2008 se zelo povečajo pri pomurski regiji kot tudi v Sloveniji (glej Preglednica 8 Priloga 

3). V pomurski regiji se je do leta 2007 odselilo približno 2,9 oseb na 1.000 prebivalcev letno, 

od leta 2008 približno 20 oseb na 1.000 prebivalcev letno. V letu 2008 je bila dosežena največja 

vrednost, in sicer 26,7 odseljenih v druge regije na 1.000 prebivalcev. Tudi Slovenija je največjo 

vrednost dosegla v letu 2008, ko je ta znašala 23,5 odseljenih na 1.000 prebivalcev. Od leta 

2008 se je odselilo približno 22,4 oseb na 1.000 prebivalcev letno, do leta 2007 približno 3,7 

oseb na 1.000 prebivalcev. Gibanje odseljevanja prebivalcev lahko opazujemo na Sliki 8 (glej 

Priloga 3), kjer je zelo opazna drastična sprememba po letu 2007 za pomursko regijo in 

Slovenijo. Razlog za tako veliko spremembo v pomurski regiji je predvsem ta, da se vedno več 

prebivalcev odseli v bolj razvite regije v državi (največ v podravsko regijo), še posebej mlade 

družine. Prav tako se iz regije odseljuje vedno več študentov, ker je malo možnosti za 

zaposlitev, torej se regija srečuje z begom možganov, kar vpliva na demografsko sestavo 

prebivalstva, ki je vedno bolj staro. Tudi za Slovenijo je značilno, da se mladi in izobraženi 

odseljujejo v bolj razvite regije v Sloveniji (predvsem osrednjeslovensko), kjer imajo večje 

možnosti za zaposlitev. 

Selitveni prirast 

S kazalnikom selitvenega prirasta prikazujemo razliko med številom priseljenih in odseljenih 

na določenem območju v koledarskem letu (Statistični urad Republike Slovenije b. l.): 

𝑆𝑃 = 𝐼 − 𝐸 
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Kjer velja: 

SP = selitveni prirast, 

I = število priseljenih, 

E = število odseljenih. 

Skupni selitveni prirast je bil skoraj vsa leta v pomurski regiji negativen, kar pomeni, da se je 

odselilo več oseb kot priselilo (glej Preglednica 9 Priloga 3). Pozitiven je bil le v letih 2005, 

2006, 2007 in 2011. Vse od leta 2012 je skupni selitveni prirast v pomurski regiji negativen, v 

letu 2012 je znašal –681 oseb. Če primerjamo to vrednost z zadnjim opazovanim letom lahko 

opazimo, da je vrednost manjša (–372), vendar se je glede na leto 2016 povečala. Razlog, da je 

skupni selitveni prirast v pomurski regiji večinoma negativen je ta, da se veliko prebivalcev 

odseli v Avstrijo, predvsem mlade družine, kjer so pogoji za življenje boljši. Tudi to, da 

pomurska regija spada med najmanj razvite regije v državi, vpliva na odločitve priseljencev, 

kam se bodo priselili in se zato redko odločijo za pomursko regijo. V Sloveniji je bilo nekoliko 

drugače. Negativen skupni selitveni prirast je bil le v letih 2010 in 2014, v ostalih letih je bil 

pozitiven. Največji selitveni prirast je bil v letu 2008, ko je znašal kar 18.584 oseb. Od takrat 

dalje se je skupni selitveni prirast le še nižal in dosegel negativne vrednosti v letu 2010 in 2014. 

V letu 2017 je bil pozitiven in je znašal 1.253 oseb. Iz Slike 9 (glej Priloga 3) je razvidno, da je 

skupni selitveni prirast v Sloveniji največjo vrednost dosegel v letu 2008, že dve leti pozneje je 

dosegel negativni skupni selitveni prirast. Negativno vrednost je še dosegel leta 2014 od takrat 

dalje je pozitiven in narašča. Za negativne vrednosti skupnega selitvenega prirasta v Sloveniji 

je krivo večje odseljevanje prebivalcev kot priseljevanje. Največ prebivalcev se odseli v 

Nemčijo, Švico, Avstrijo ali v sosednjo Hrvaško. Kar zadeva pozitivni selitveni prirast, se v 

Slovenijo priseli največ prebivalcev iz Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, Makedonije in 

Hrvaške. 

3.1.4 Staranje prebivalstva  

Ljudje postajamo z vsakim dnem starejši, če se tega zavedamo ali ne. Znake staranja najprej 

opazimo na zunanjih spremembah našega telesa, kot so gube ali sivina las. Proces staranja je za 

ljudi enosmeren. Za staranje prebivalstva je značilno povečevanje starosti, staranje prebivalstva 

lahko definiramo kot povečevanje deleža starega prebivalstva nad neko določeno starostno 

mejo glede na celotno prebivalstvo. Ta starostna meja je po navadi 65. leto starosti. Za staranje 

prebivalstva ni značilen le enosmeren proces, ampak se lahko pomlajuje ali stara (Malačič 2006, 

19–20). Za Slovenijo je kot za številne razvite države, značilno, da se prebivalstvo stara. Število 

starejših moških in žensk narašča, življenjska doba je zaradi izboljšanega zdravstva in socialnih 

razmer vse daljša. Koga sploh prištevamo med starejše oziroma kje je tista starostna meja? Ta 

meja si med različnimi družbami ni enotna in je različno opredeljena. V Sloveniji za razvrstitev 

prebivalstva v velike starostne skupine uporabljamo delitev od 0 do 14 let – mlado prebivalstvo, 

od 15 do 64 let – delovno sposobno prebivalstvo in od 65 let – staro prebivalstvo (Vertot 2010, 

7–8). 
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V nadaljevanju bomo najprej prikazali, kako se je spreminjalo število prebivalcev pomurske 

regije in Slovenije, nato sledi še prikaz povprečne starosti in odstotek starega prebivalstva za 

izbrano obdobje. 

Število prebivalcev 

Število prebivalcev v pomurski regiji se je vse od leta 2002 do 2017 nižalo, izjema je le leto 

2010, ko se je število povečalo za 11 oseb glede na prejšnje leto (glej Preglednica 10 Priloga 

4). Največ prebivalcev je bilo v letu 2002, in sicer 123.948 oseb, najmanj v letu 2017, in sicer 

115.477 oseb. Če primerjamo ti dve leti, se je število prebivalcev od leta 2002 do 2017 znižalo 

za 8.471 oseb. Razlog za zmanjšanje števila prebivalcev je predvsem v tem, da se veliko 

prebivalcev odseli v druge regije ali države. V Sloveniji se je dogajalo ravno nasprotno, število 

prebivalcev se je namreč povečevalo vsako leto, k temu predvsem prispevajo priselitve tujcev 

iz drugih držav. Najmanj prebivalcev je bilo v letu 2002, in sicer 1.994.026 prebivalcev, največ 

v letu 2017, ko je v Sloveniji prebivalo 2.065.895 prebivalcev. Število prebivalcev se je od leta 

2002 do 2017 povečalo za 71.869 oseb. Iz Slike 10 (glej Priloga 4) razberemo, da je povečanje 

števila prebivalcev v Sloveniji bolj opazno od leta 2006 dalje, ko smo prestopili mejo 2.000.000 

prebivalcev. 

Povprečna starost prebivalstva 

Povprečna starost prebivalstva je opredeljena kot starost ob določenih dogodkih, ki je tehtana 

aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva. Izračunana je iz absolutnih 

podatkov, za uteži se upoštevajo sredine starostnih razredov (Statistični urad Republike 

Slovenije b. l.): 

𝑋 =
∑(𝑥 + 0,5) × 𝑃𝑥

∑ 𝑃𝑥
 

Kjer velja: 

X = povprečna starost prebivalstva, 

x = starost, 

Px = število prebivalcev, starih x let. 

Iz Preglednice 11 (glej Priloga 4) lahko pri povprečni starosti opazimo, da se tako v pomurski 

regiji kot Sloveniji povečuje. V pomurski regiji je povprečna starost prebivalca v letu 2002 

znašala 39,8 let, do leta 2017 se je povzdignila na 44,8 let. Mejo povprečne starosti 40 let je 

prestopila že v letu 2003, v Sloveniji se je to zgodilo leto kasneje. V Sloveniji je bila povprečna 

starost prebivalca v letu 2002 podobna pomurski in je znašala 39,5 let. V letu 2017 je znašala 

43,1 let, kar je v primerjavi s pomursko regijo 1,7 let manj. Če primerjamo povprečno starost v 

pomurski regiji in Sloveniji za vsako leto, vidimo, da je v pomurski regiji povprečna starost 
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višja v vseh letih kot v Sloveniji, torej je nad slovenskim povprečjem. V letu 2012 je bila 

povprečna starost v Sloveniji 42 let, v pomurski regiji je takrat znašala že 43,3 let. Da je 

povprečna starost v pomurski regiji tako visoka, je zaradi odseljevanja mladih, tako v regiji 

ostanejo le še starejši prebivalci, kar seveda poviša povprečno starost prebivalcev regije. Z 

enako težavo se srečuje tudi celotna Slovenija, saj se z upadanjem rojstev in daljšo pričakovano 

življenjsko dobo prebivalstvo stara. Da se povprečna starost prebivalcev pomurske regiji in 

Slovenije povečuje, lahko vidimo na Sliki 11 (glej Priloga 4). Povprečna starost prebivalcev 

pomurske regije se počasi približuje številu 45 let, povprečna starost prebivalcev Slovenije 

številu 44 let. Zanimivo je tudi, da so bile povprečne starosti v pomurski regiji in Sloveniji od 

leta 2002 do 2007 dokaj blizu, po letu 2007 se razkorak med povprečno starostjo vedno bolj 

povečuje, kar je posledica večjega odseljevanja prebivalcev iz pomurske regije. 

Odstotek starega prebivalstva 

V pomurski regiji se delež prebivalcev starih 65 let ali več, letno povečuje. V letu 2002 je znašal 

15,1 %, v letu 2017 že 20,9 % (glej Preglednica 12 Priloga 4). Vedno večji delež starega 

prebivalstva vpliva na demografsko sliko regije. Razlog za vedno več starejših prebivalcev je, 

da se pričakovana življenjska doba vedno povečuje, kar je posledica sodobne medicine in hkrati 

upada število rojstev. Pomurska regija se srečuje z begom možganov, kar pomeni, da v regiji 

ostanejo pretežno starejši prebivalci in se tako delež starega prebivalstva poviša. Enako se 

dogaja tudi v Sloveniji. V letu 2002 je delež prebivalcev, starih 65 let ali več znašal 14,6 %, kar 

je manj kot v pomurski regiji. V letu 2017 se je delež povzpel na 19,1 %. Tudi tukaj so razlogi 

za vedno večji delež enaki kot v pomurski regiji. Vedno več mladih se seli v tujino, število 

otrok se zmanjšuje, povečuje se število starega prebivalstva. Če primerjamo deleže med 

pomursko regijo in Slovenijo opazimo, da je v pomurski regiji delež vsako leto večji kot v 

Sloveniji istega leta, izjeme so leta 2005, 2006 in 2007, ko je bil delež enak, kar je vidno na 

Sliki 12 (glej Priloga 4). V obdobju petnajstih let se je v pomurski regiji delež prebivalcev, 

starih 65 let ali več, povečal za 5,8 odstotnih točk, v Sloveniji za 4,5 odstotne točke. Od leta 

2007 dalje vidimo, da se delež prebivalcev starih 65 let ali več v pomurski regiji povečuje hitreje 

kot v Sloveniji. 

3.1.5 Sestava prebivalstva po izobrazbi  

Izobrazba spada med ene izmed pomembnejših kazalnikov, ki vplivajo na razvoj regije. 

Pridobljena izobrazba vpliva tako na posameznika in njegov položaj na trgu dela kot tudi na 

razvitost regije. Izobražena delovna sila lahko vpliva na dvig produktivnosti regije in večjo 

prilagodljivost vedno se spreminjajočim razmeram na trgu delovne sile (Pečar 2017, 17). 

Izobrazba vpliva tako na pismenost ljudi, njihovo razmišljanje, inovativnost, delo in način 

življenja. Načeloma velja, da višja, kot je izobrazba prebivalstva, bolj so prebivalci ustvarjalni, 

dovzetni za učenje in prilagodljivi tehničnim spremembam ter imajo lasten pogled na svet, 
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vendar je treba poudariti, da to ne velja povsod oziroma se razlikuje od vsakega posameznika 

(Edus b. l.). 

Za analizo bomo analizirali doseženo izobrazbo v pomurski regiji in Sloveniji nasploh. 

Za ta kazalnik so na voljo le podatki od leta 2011 najprej in popis dosežene izobrazbe med 

prebivalstvom iz leta 2002, kar nekoliko omeji našo analizo. Iz Preglednice 13 (glej Priloga 5) 

lahko kljub temu razberemo, da se število oseb, ki imajo doseženo samo osnovnošolsko 

izobrazbo v pomurski regiji, zmanjšuje. Če primerjamo število med letom 2002 in 2011 lahko 

vidimo, da se je število oseb, ki imajo doseženo osnovnošolsko izobrazbo, s 45.311 zmanjšalo 

na 39.590, kar predstavlja zmanjšanje za 5721 oseb. V naslednjih letih je sledilo zmanjšanje in 

v letu 2017 je bilo v pomurski regiji 32.490 oseb, ki so imele doseženo le osnovnošolsko 

izobrazbo. Razlog za zmanjšanje števila oseb z le osnovnošolsko izobrazbo lahko pripišemo 

temu, da se večina oseb odloči za nadaljevanje izobraževanja. Pri doseženi srednješolski 

izobrazbi lahko opazimo ravno obratno. Število oseb, ki imajo doseženo to izobrazbo se je 

skoraj vsakoletno zviševalo, le v letih 2014, 2016 in 2017 se je glede na prejšnje leto število 

zmanjšalo. V letu 2017 se je iz 51.241 (2016) zmanjšalo na 50.922. Tudi tukaj lahko zmanjšanje 

števila oseb z dokončano srednješolsko izobrazbo pripišemo temu, da se osebe odločijo za 

nadaljnje izobraževanje. Pri višji in visokošolski izobrazbi se število letno povečuje in se je 

tako iz 8.216 (2002) oseb povečalo na 16.816 (2017) oseb, kar predstavlja povečanje za 8.600 

oseb, ki imajo doseženo to izobrazbo. V zviševanju števila oseb s to izobrazbo lahko vidimo, 

da se res vedno več prebivalcev pomurske regije odloča za višje ali visokošolsko izobraževanje. 

Pri Sloveniji vidimo, da se število oseb z le osnovnošolsko izobrazbo, tako kot v pomurski 

regiji, zmanjšuje in se je iz števila 549.466 (2002) oseb zmanjšalo na 431.161 (2017) oseb. Že 

primerjava med letoma 2002 in 2011 ima veliko razliko, saj se je število zmanjšalo za 36.387 

oseb in v letu 2011 znašalo 513.079 oseb, ki so imeli le osnovnošolsko izobrazbo za čimer stoji 

enak razlog kot pri pomurski regiji. Pri srednješolski izobrazbi se je število do leta 2013 

povečevalo in takrat znašalo 937.913 oseb, nato se je začelo zmanjševati. Že v letu 2014 je 

število padlo na 928.291 oseb in se nato še dodatno zmanjševalo ter v letu 2017 znašalo 919.143 

oseb z doseženo srednješolsko izobrazbo, kar pripišemo enakemu razlogu kot zgoraj. Pri 

srednješolski izobrazbi lahko vidimo nekatere razlike med Slovenijo in pomursko regijo, saj se 

je v Sloveniji število po letu 2013 le še zmanjševalo, v pomurski regiji se je enkrat zmanjševalo 

drugič pa spet povečalo. Pri višješolski in visokošolski izobrazbi se je število v Sloveniji 

povečevalo in v letu 2017 znašalo 406.997 oseb, ki so imeli doseženo to izobrazbo. Če to število 

primerjamo s številom iz leta 2002, vidimo, da se je število oseb s to izobrazbo povečalo za 

191.935 oseb. Ta gibanja dosežene izobrazbe lahko razberemo tudi iz Slike 3 (glej Priloga 5), 

kjer vidimo, da za pomursko regijo ni bilo velikih sprememb v številu oseb z doseženo 

izobrazbo za vse tri vrste dosežene izobrazbe. Pri visokošolski in višješolski izobrazbi vidimo 

rahlo povečanje od leta 2002, medtem ko pri srednješolski in osnovnošolski izobrazbi vidimo 

rahlo zmanjšanje. Kljub vedno večjemu številu oseb z doseženo višjo ali visokošolsko 

izobrazbo, je sestava te v pomurski regiji še vedno slaba. Razlogi za to so lahko v ruralnem 
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okolju, kjer je veliko kmetijstva in se še vedno premalo prebivalcev odloči za nadaljnje 

izobraževanje. Pri Sloveniji opazimo, da se je število oseb z le doseženo osnovnošolsko 

izobrazbo zmanjšalo v primerjavi z letom 2002. Srednješolska izobrazba se je najprej 

povečevala, po letu 2013 se je začela zmanjševati, vendar je še vedno znašala več kot leta 2002. 

Višja in visokošolska izobrazba v Sloveniji se je vsakoletno povečevala in v letu 2017 znašala 

skoraj enako kot osnovnošolska izobrazba. 

3.2 Ekonomski kazalniki 

Pri ekonomskih kazalnikih bomo analizirali štiri kazalnike, in sicer bruto domači proizvod, 

regionalno brezposelnost, stopnjo tveganja revščine in povprečne mesečne bruto plače. 

3.2.1 Bruto domači proizvod  

Gospodarsko razvitost neke regije ali države najpogosteje ocenjujemo z ustvarjenim bruto 

domačim proizvodom. Z njim prikažemo rezultate ekonomske aktivnosti, ki so bile dosežene v 

posamezni regiji oziroma državi v nekem določenem obdobju. BDP je vsota vseh končnih 

proizvodov in storitev, proizvedenih v določeni državi v enem letu. Pomembno je, da 

upoštevamo geografsko načelo, saj v izračun BDP vključimo le vse končne proizvode in 

storitve, ki so bili proizvedeni na ozemlju določene države, pri čimer ni pomembno, ali so bili 

proizvodi in storitve proizvedeni s proizvodnimi dejavniki v lasti državljanov ali tujcev. Za 

primerjavo razlik v ekonomski moči med državami se najpogosteje uporablja kazalnik bruto 

domači proizvod na prebivalca, ki kaže življenjsko raven prebivalcev določene regije oziroma 

države. Njegov izračun je preprost, saj BDP delimo s številom prebivalcev v izbrani državi, s 

čimer se odpravijo razlike v velikosti držav. Pri izračunu regionalnega BDP moramo razlikovati 

med krajem dela in krajem bivanja, za njegov izračun upoštevamo samo BDP regije, kjer oseba 

opravlja delo (Pečar 2006, 31; Hrovatin 2004, 174). Statistični urad Republike Slovenije za 

izračun regionalnega BDP uporablja dohodkovno metodo, kjer je ta enak vsoti sredstev za 

zaposlene, bruto poslovnega presežka oziroma raznovrstnega dohodka in neto davkov na 

proizvodnjo (davki na proizvodnjo minus subvencije na proizvodnjo) (Jankovič 2017, 3). 

Bruto domači proizvod 

V Preglednici 14 (glej Priloga 6) lahko vidimo, da se je BDP pomurske regije vse do leta 2008 

postopoma zviševal, v letu 2009 se je glede na prejšnje leto znižal za 65 milijonov evrov in tako 

znašal 1.366 milijonov evrov. V letu 2010 se je BDP še dodatno znižal za 10 milijonov evrov, 

kar je posledica gospodarske krize. V letu 2011 je sledilo povečanje BDP, a se je ta že naslednje 

leto znižal, od leta 2012 se BDP pomurske regije povečuje in je v letu 2017 znašal 1.611 

milijonov evrov. Če primerjamo gibanja BDP pomurske regije in Slovenije, lahko vidimo nekaj 

podobnosti, saj tako kot se je BDP povečeval pri pomurski regiji do leta 2008, se je tudi pri 
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Sloveniji, nato se je naslednji dve leti nižal (glej Slika 14 Priloga 6) in v letu 2012 znašal 36.076 

milijonov evrov, tudi tukaj lahko padec BDP v letih 2009 in 2010 pripišemo gospodarski krizi. 

Nato je sledil preobrat kot pri pomurski regiji in se je BDP začel od leta 2012 dalje povečevati 

in je v letu 2017 znašal kar 43.000 milijonov evrov. Povečanje BDP po letu 2013 lahko 

pripišemo rasti izvoza in izboljšanju domače potrošnje. 

Bruto domači proizvod na prebivalca 

Iz Preglednice 15 (glej Priloga 6) lahko razberemo, kako se je spreminjal BDP na prebivalca. 

V pomurski regiji se je BDP na prebivalca od leta 2002 povečeval in je v letu 2008 znašal 

11.893 evrov na prebivalca, nato se je naslednji dve leti zniževal in leta 2010 znašal 11.366 

evrov na prebivalca. Padec BDP na prebivalca se pojavi v istih letih kot padec BDP, kar 

pripišemo posledicam gospodarske krize. Od leta 2012 se BDP na prebivalca povečuje in je v 

letu 2017 znašal 13.978 evrov, kar je 5.327 evrov več v primerjavi z letom 2002, ko je znašal 

le 8.651 evrov. Povečanje BDP na prebivalca se v pomurski regiji lahko pojavi ne le zaradi 

dodatnih zaposlitev in izboljšanja gospodarstva, ampak tudi zaradi odseljevanja prebivalcev iz 

regije, kljub temu je BDP na prebivalca v vseh letih pod slovenskim povprečjem. Za Slovenijo 

so bila nihanja BDP na prebivalca enaka kot v pomurski regiji, saj je BDP na prebivalca 

naraščal in padal v istih letih (glej Slika 15 Priloga 6). V letu 2002 je znašal 12.543 evrov na 

prebivalca, v letu 2017 se je povečal na 20.815 evrov na prebivalca, kar predstavlja povečanje 

za 8.272 evrov na prebivalca. Tudi tukaj vidimo, da se padci in povečanje BDP in BDP na 

prebivalca pojavijo v istih letih, padec BDP in BDP na prebivalca po letu 2008 je povezan s 

posledicami gospodarske krize. Razlogi za povečanje BDP na prebivalca po letu 2013 so enaki 

kot pri povečanju BDP.  

3.2.2 Regionalna brezposelnost  

Brezposelnost je eden izmed perečih težav gospodarstev, saj povzroča ekonomske in politične 

težave. Z ekonomskega vidika je brezposelnost nezaželena, saj je posledično BDP manjši od 

potencialnega, ki bi ga država dosegla, če bi bili zaposleni vsi za delo sposobni ljudje (Hrovatin 

2004, 200).  

Na razlike v gospodarski razvitosti regij vpliva stopnja brezposelnosti, ki je opredeljena kot 

delež brezposelnih oseb v celotnem aktivnem prebivalstvu. Poznamo dve vrsti merjenja 

brezposelnosti, in sicer anketo o delovni sili in registrirano brezposelnost. Merjenje 

brezposelnosti z anketo o delovni sili (ADS) ustreza metodologiji ILO (angl. International 

Labour Organisation) in je mednarodno primerljiva (Žižmond idr. 2005, 185). Po tej definiciji 

med brezposelne osebe prištevamo tiste, ki so brez zaposlitve v tednu izvedbe ankete, so 

zaposlitev pripravljeni sprejeti v času dveh tednov in jo aktivno iščejo v zadnjih štirih tednih. 

V Sloveniji za prikazovanje brezposelnosti uporabljamo tudi stopnjo registrirane 
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brezposelnosti, kjer pri izračunu upoštevamo stalna prebivališča prebivalcev (Pečar 2006, 45). 

Med registrirane brezposelne osebe prištevamo osebe, ki iščejo zaposlitev in niso v delovnem 

razmerju ali samozaposleni, študentje, kmeti, upokojenci, dijaki ali vajenci ter so zmožni za 

delo in prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in aktivno iščejo zaposlitev 

ter so jo ob ponudbi pripravljeni sprejeti (Čuk 2017, 3). Stopnja registrirane brezposelnosti je 

opredeljena kot delež brezposelnih oseb v celotnem aktivnem prebivalstvu, izračunamo jo po 

naslednji formuli (Hrovatin 2004, 201): 

𝑆𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑟𝑎𝑛𝑒 𝑏𝑟𝑒𝑧𝑝𝑜𝑠𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑟𝑎𝑛𝑖 𝑏𝑟𝑒𝑧𝑝𝑜𝑠𝑒𝑙𝑛𝑖

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑠𝑡𝑣𝑜
× 100 

Stopnja registrirane brezposelnosti v pomurski regiji se je od leta 2002 do 2004 nižala in takrat 

znašala 16,80 % (glej Preglednica 16 Priloga 7). V naslednjem letu je narasla za 0,3 odstotne 

točke, nato je do leta 2008 padala. Po letu 2008 je spet začela naraščati in leta 2010 znašala 

19,00 %. Razlog, da se je stopnja brezposelnosti tako povečala tiči v stečaju podjetja Mura d. 

d., ko je bilo v letu 2009 odpuščenih preko 2.500 zaposlenih in seveda gospodarski krizi. Sledil 

je rahel padec in tako je v letu 2012 znašala 17,30 %, nato je spet začela naraščati in znašala v 

letu 201518,90 %. Razlog za povišanje stopnje brezposelnosti leži tudi v selitvah, saj se veliko 

mladih odseli iz regije in tako ostanejo večinoma starejši prebivalci, ki so težje zaposljivi, 

seveda so težje zaposljivi tudi mladi, ki ostanejo, razlog je lahko tudi ta, da se več ljudi odloči 

za vpis na zavod za zaposlovanje, kar poviša stopnjo registrirane brezposelnosti. Od leta 2015 

dalje stopnja registrirane brezposelnosti pada in je v letu 2017 znašala 15,20 %. Če primerjamo 

stopnji registrirane brezposelnosti v letu 2002 in 2017 se je ta v obdobju petnajstih let znižala 

le za 2,4 odstotne točke. Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je od leta 2002 do 2008 

padala in takrat znašala le 6,70 %. Po letu 2008 je začela naraščati vse do leta 2014 in takrat je 

znašala 13,10 %, isto vrednost je imela tudi leto poprej. Za povečanje stopnje brezposelnosti v 

letu 2013 je kriv predvsem drugi val gospodarske krize, v letu 2014 je stopnja registrirane 

brezposelnosti dosegla najvišjo točko. Vidimo, da se je stopnja registrirane brezposelnosti 

začela povečevati v enakem letu kot v pomurski regiji, razlog je gospodarska kriza, ki je 

prizadela celotno državo. Po letu 2014 je stopnja registrirane brezposelnosti začela spet padati 

in je znašala 9,50 % v letu 2017, razlog za upadanje tiči tudi v demografskih gibanjih, saj so 

generacije, ki prihajajo na trg dela iz leta v leto manjše. Če primerjamo vrednosti iz leta 2002 

in 2017 se je stopnja znižala za 2,1 odstotni točki, kar predstavlja manjše znižanje stopnje 

brezposelnosti kot v pomurski regiji. Zanimiva je tudi primerjava stopenj med letoma 2011 in 

2012, saj se je takrat v pomurski regiji znižala, v Sloveniji pa povečala, med letoma 2014 in 

2015 se zgodi ravno obratno. To gibanje lahko razberemo tudi iz Slike 16 (glej Priloga 7). Iz 

slike vidimo tudi, da sta pomurska regija in Slovenija najnižjo vrednost dosegli v letu 2008, po 

tem letu v pomurski regiji sledi skokovito povišanje in v letu 2010 doseže najvišjo vrednost. 

Tudi v Sloveniji po letu 2008 sledi povišanje stopnje brezposelnosti, najvišjo vrednost doseže 

v letu 2013. Čeprav stopnja registrirane brezposelnosti v zadnjih dveh letih pada tako v 
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pomurski regiji kot Sloveniji, je ta v pomurski regiji še vedno nad slovenskim povprečjem. V 

letu 2017 je bila od povprečne slovenske registrirane brezposelnosti večja za 5,7 odstotne točke. 

3.2.3 Stopnja tveganja revščine  

Stopnja tveganja revščine je ekonomski kazalnik, ki izraža odstotek oseb, ki živijo v 

gospodinjstvih z ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom, ki je nižji od praga tveganja revščine 

(Intihar 2018a, 6). 

Za analizo kazalnika je pomembno razumevanje praga tveganja revščine. Ta se določi oziroma 

izračuna kot 60 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev, ob 

tem se upošteva tudi prilagojena OECD-jeva ekvivalenčna lestvica. Ta se uporablja, ko želimo 

primerjati življenjsko raven gospodinjstev med seboj, pri čemer moramo upoštevati njihovo 

velikost in sestavo. Po lestvici ima prvi odrasli član utež ena, otrok mlajši od 14 let utež 0,3, 

drugi člani, ki so starejši od 14 let pa utež 0,5. Prag tveganja revščine se za katerokoli 

gospodinjstvo izračuna tako, da se prag enočlanskega gospodinjstva pomnoži s številom 

ekvivalentnih (enakovrednih) odraslih članov v določenem gospodinjstvu. Prag tveganja 

revščine se nato preračuna v evre in standarde kupne moči po tečaju Eurostata za leto pred 

izvedbo ankete o življenjskih pogojih (Intihar 2018a, 5–6). 

Stopnja tveganja revščine 

Podatki o stopnjah tveganja revščine so na voljo od leta 2008 dalje, kar nekoliko omeji našo 

analizo. Če najprej analiziramo stopnjo tveganja revščine za pomursko regijo v Preglednici 17 

(glej Priloga 8) lahko vidimo, da je v letu 2008 znašala 20,10 % nato se je znižala na 18,80 %. 

V letu 2010 je bila stopnja tveganja revščine še višja kot leta 2008, saj je znašala 21,30 %, 

razlog za povečanje stopnje tveganja revščine so posledice gospodarske krize in stečaj podjetja 

Mura d.d.. V naslednjih letih je sledilo upadanje stopnje tveganja revščine, v letu 2016 je padla 

pod 15 % in je v letu 2017 znašala 14,60 %, kar predstavlja znižanje za 5,5 odstotne točke v 

primerjavi z letom 2008. Pomurska regija je obmejna regija, zato se veliko prebivalcev zaposli 

tudi v sosednji Avstriji, dodatne zaposlitve so ponudila tudi nova podjetja, kar prispeva k 

zmanjšanju stopnje tveganja revščine, vendar je kljub temu stopnja visoka. Stopnja tveganja 

revščine za Slovenijo je imela več nihanj kot pomurska. Ta se je najprej iz 12,30 % znižala na 

11,30 % v letu 2009, nato se je dve leti višala in v letu 2011 znašala 13,60 %. V letu 2012 se je 

znižala za 0,1 odstotno točko, vendar se je že naslednje leto povečala na 14,50 %, enako 

vrednost je ohranila tudi v letu 2014. Od leta 2014 stopnja tveganja revščine v Sloveniji pada 

in je v letu 2017 znašala 13,30 %, k temu nižanju stopnje tveganja revščine pripomorejo 

predvsem socialni transferji. Če primerjamo vrednosti stopenj tveganja revščine med letoma 

2008 in 2017 vidimo, da je bila stopnja tveganja revščine v letu 2017 višja za eno odstotno 

točko kot leta 2008. Na Sliki 17 (glej Priloga 8) lahko vidimo, da je stopnja tveganja revščine 

v pomurski regiji v celotnem opazovanem obdobju nad slovenskim povprečjem. V obdobju 
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zadnjih treh let stopnji tveganja revščine padata prav tako se pomurska stopnja vedno bolj 

približuje slovenski. 

Število oseb pod pragom tveganja revščine 

Preglednica 18 (glej Priloga 8) prikazuje število oseb pod pragom tveganja revščine za 

pomursko regijo in Slovenijo. Število oseb pod pragom tveganja revščine se je v pomurski regiji 

iz leta 2008, ko je znašalo 24.000 oseb, znižalo na 22.000 v letu 2009 in enako vrednost ohranilo 

še naslednji dve leti. V letu 2012 se je število oseb pod pragom tveganja revščine še dodatno 

znižalo, vendar se je že naslednje leto število dvignilo na 23.000 oseb, kar je mogoče pripisati 

drugemu valu gospodarske krize. V letu 2014 je število oseb, ki so živele pod pragom tveganja 

revščine spet padlo na 22.000 in od takrat naprej pada in je v letu 2017 znašalo 19.000 oseb. V 

primerjavi z letom 2008 se je število oseb, ki živijo pod pragom tveganja revščine znižalo za 

5.000 oseb. Čeprav se je število znižalo, še veliko oseb živi pod pragom tveganja revščine (16 

% vseh prebivalcev), k temu so najbolj izpostavljeni upokojenci. Število oseb, ki so živele pod 

pragom tveganja revščine se je v Sloveniji iz leta 2008, ki je takrat znašalo 241.000 oseb, v letu 

2009 znižalo na 223.000 oseb. Že v naslednjem letu je sledilo precejšnje povečanje, saj se je 

število oseb, ki so živele pod pragom tveganja revščine, povišalo za 31.000 oseb in znašalo 

254.000 oseb. Razlog za tako veliko povečanje tiči v posledicah gospodarske krize, ko so sledila 

tudi številna odpuščanja in težja zaposlitev. Če primerjamo Slovenijo in pomursko regijo je 

zanimivo dejstvo, da je število oseb pod pragom tveganja revščine v pomurski regiji ostalo 

enako, medtem ko se je v Sloveniji skokovito povečalo. Prav tako je naslednje leto (2011) v 

pomurski regiji številka ostala enaka (22.000) medtem ko je v Sloveniji število spet naraslo na 

273.000 oseb. V letu 2012 je sledil rahel padec števila oseb, vendar se je število v letu 2013 

spet povečalo in je v Sloveniji znašalo 291.000 oseb. Tako kot pri pomurski regiji so tudi tukaj 

najbolj življenju pod pragom tveganja revščine izpostavljeni upokojenci. Od leta 2013 število 

oseb pod pragom tveganja revščine v Sloveniji pada in je v letu 2017 znašalo 268.000 oseb, 

vendar je to število, v primerjavi z letom 2008, večje za 27.000 oseb. To gibanje si lahko 

pogledamo na Sliki 18 (glej Priloga 8), kjer je prikazana razvejanost števila oseb pod pragom 

tveganja revščine v Sloveniji. V obdobju, ko je bilo število oseb v pomurski regiji enako, se je 

v Sloveniji povečalo, nato je imelo manjši padec, v letu 2013 je spet naraslo. Tako kot v 

pomurski regiji tudi v Sloveniji od leta 2013 število oseb pod pragom tveganja revščine upada. 

3.2.4 Povprečna mesečna bruto plača 

Za analizo tega kazalnika je pomembno opredeliti pojme, povezane z njim. Prvi takšen pojem 

je bruto plača. Bruto plača je plača, ki je zaposlenim izplačana za delo v polnem delovnem času, 

delovnem času krajšem od polnega delovnega časa, nadure in nadomestila, ki bremenijo 

delodajalca. Ta nadomestila zajemajo letni dopust, državne praznike, dela proste dni, izredni 

plačani dopust in bolniške odsotnosti do 30 dni, bruto plača ne vsebuje refundacije. Drugi pojem 
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je neto plača, ki je bruto plača, le da je ta zmanjšana za prispevke za socialno varnost in 

akontacijo dohodnine. Povprečna mesečna plača je mesečni znesek, ki ga zaposleni prejme pri 

pravni osebi kot plačilo za en mesec dela (Vrh 2018, 2–3). 

V Preglednici 19 (glej Priloga 9) je prikazano, kako se je povprečna mesečna bruto plača 

spreminjala v pomurski regiji in Sloveniji. Povprečna mesečna bruto plača je v pomurski regiji 

leta 2005 znašala le 968,81 evra in v naslednjih letih naraščala ter v letu 2017 znašala 1.456,24 

evra. Če primerjamo povprečno mesečno bruto plačo iz leta 2005 in 2017 se je ta v tem obdobju 

povečala za 487,43 evra oziroma za 50,31 %. Rast povprečnih mesečnih bruto plač lahko 

pripišemo tudi zaposlitvi visoko izobraženega kadra, ustanovitvi podjetij, kot so Lušt in dodatni 

zaposlitvi v večjih podjetjih v regiji. Povprečna mesečna bruto plača se je v Sloveniji 

povečevala do leta 2012 in takrat znašala 1.525,47 evra, le v letu 2013 se je zmanjšala za 2,29 

evra oziroma za 0,15 % glede na prejšnje leto. Razlog za rahlo znižanje povprečne mesečne 

bruto plače lahko pripišemo rahlemu padcu gospodarske aktivnosti. V naslednjih letih je sledilo 

rahlo povišanje povprečne mesečne bruto plače in je v letu 2017 znašala 1.626,95 evra. Če 

primerjamo povprečno mesečno bruto plačo za Slovenijo iz leta 2005, ki je takrat znašala 

1.157,07 evra, se je ta do leta 2017 povečala za 469,88 evra oziroma za 40,61 %, kar predstavlja 

manjše povečanje povprečne mesečne bruto plače kot v pomurski regiji. Povprečna mesečna 

bruto plača v Sloveniji je v letu 2017 znašala 1.626,95 evra in je v primerjavi s povprečno 

mesečno bruto plačo v pomurski regiji višja le za 170,71 evra oziroma za 10,49 %. Da je 

povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji višja kot v pomurski regiji, je razvidno tudi iz Slike 

19 (glej Priloga 9). Na sliki vidimo, da je povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji višja v 

vseh letih opazovanega obdobja. Pri Sloveniji kot pomurski regiji opazimo tudi, da so bila 

največja povišanja povprečne mesečne bruto plače v obdobju od leta 2007 do 2010, nato je bilo 

povišanje povprečnih mesečnih bruto plač manjše.  
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4 RAZVOJNE MOŽNOSTI POMURSKE REGIJE 

Razvoj regije je zelo pomemben, ne le za državo kot celoto, temveč tudi za prebivalce določene 

regije. Od hitrosti in kakovosti razvoja je odvisno, ali bo regija gospodarsko konkurenčna in 

zagotavljala nova delovna mesta, kar vpliva na demografsko sliko regije. Da je razvoj čim 

boljši, je treba proučiti, katere so prednosti, potenciali in ovire v razvoju regije. Z zastavljanjem 

razvoja regije, njenih razvojnih prioritet in strateških ciljev se v pomurski regiji ukvarja 

Razvojni center Murska Sobota.  

Razvojni center Murska Sobota je v letu 2015 v okviru svojega delovanja izdal temeljni 

programski dokument na ravni regije, in sicer Regionalni razvojni program 2014–2020, katere 

določene dele bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju še pred tem sledi predstavitev 

pomurske regije. 

4.1 Predstavitev regije 

Pomurska statistična regija je ena izmed dvanajstih statističnih regij v Sloveniji, ki se po 

velikosti uvršča na sedmo mesto in je hkrati najbolj severovzhodna regija. Obsega 1.337 km2, 

kar predstavlja 6,6 % celotne površine Slovenije. Na območju regije je leta 2018 živelo 114.776 

prebivalcev oziroma 6 % celotnega prebivalstva v Sloveniji (Statistični urad Republike 

Slovenije 2016). Pomurje je zanimiva slovenska regija, saj je najbolj izpostavljen del 

slovenskega ozemlja, ki je hkrati s treh strani obdano s prebivalstvom drugega jezika, kulture 

in narodnosti, kar je Pomurju dalo nekatere posebnosti (Zupančič 2009, 19). Pomurska regija 

meji na severu na Avstrijo, na jugu na Hrvaško in na vzhodu na Madžarsko, središče Pomurja 

je mesto Murska Sobota. Zaradi skrajne lege na severovzhodu je Pomurje odmaknjeno od 

sredine Slovenije, leži na petem evropskem koridorju, ki povezuje Barcelono in Kijev ter na 

avtocestni povezavi Lendava–Ljubljana–Koper (Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o. 

2015a, 16). 

Pomurje sestavljata dve geografski regiji, in sicer Prekmurje in Prlekija, ki ju loči reka Mura. 

Območje Pomurja je razdeljeno na sedemindvajset občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, 

Dobrovnik, Gornji Petrovci, Gornja Radgona, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, 

Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, 

Rogaševci, Sveti Jurij, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej. Občine se med sabo 

povezujejo in sodelujejo znotraj petih geografsko in upravno zaokroženih subregij: lendavska 

subregija, ljutomerska subregija, mestna občina Murska Sobota, subregija razvojne koalicije 

Sinergija in subregija Gornja Radgona (PORA razvojna agencija Gornja Radgona 2015).  

Pomurska regija je najbolj ravninska regija v Sloveniji, kljub temu ima nekaj gričevja, zato jo 

lahko delimo na ravninski in gričevnati del. Gričevnati del Pomurja predstavlja Goričko na 

severu, v katerem je zavarovano območje narave Krajinskega parka Goričko, na jugu 
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vinogradniške pokrajine, Radgonsko-kapelske, Lendavske in Ljutomersko-Ormoške gorice. 

Ravninski del predstavlja ravnica na obeh straneh reke Mure. Pod zavarovana območja narave 

poleg Krajinskega parka Goričko spada še Krajinski park Ljutomerski ribniki, Jeruzalemske 

gorice in Krajinski park Negova (PORA razvojna agencija Gornja Radgona 2015). 

Za Pomurje je značilno, da je najbolj kmetijska regija v Sloveniji, kar ji omogoča rodovitna 

prst, ravnice in celinsko podnebje. Kmetijska zemljišča so v večini uporabljena za poljedelstvo, 

in sicer se kar 80 % vseh kmetijskih zemljišč uporablja v ta namen. Kmetijstvo otežuje erozija 

in pogosta plazovitost, zaradi česar je Pomurje v večini opredeljeno kot območje s posebnimi 

omejitvami. Skoraj polovica celotne pomurske regije je vključena v omrežje Nature 2000, ki 

zaobjema Goričko, celotni ravninski del reke Mure, manjši del v Radgonsko-Kapelskih goricah 

in Borejcih ter območje nižinskega gozda na Dobrovniškem Dolinskem (PORA razvojna 

agencija Gornja Radgona 2015). 

Pomurje ima tudi bogato in pisano kulturno dediščino, ki omogoča razvojni potencial za 

številna področja od podjetništva do trajnostne rabe. Veliko je nepremične dediščine, katere 

največji obseg je v občini Ljutomer, sledi Gornja Radgona, Lendava in Moravske Toplice. 

Poleg nepremične dediščine obstaja še tako imenovana živa kulturna dediščina, ki v Pomurju 

vključuje prekmursko pustno šego in prireditev »Borovo gostuvanje«, peko prekmurske in 

prleške gibanice, izdelovanje papirnatih rož, pletarstvo iz koruznega ličja in lončarstvo. Čeprav 

ima Pomurje bogato kulturno dediščino in kulturo nasploh, je promocija te nezadostna in je v 

veliki večini odvisna od iznajdljivosti lokalnih kulturnikov. Pozabiti ne smemo na dve narodni 

manjšini, avtohtono madžarsko narodno skupnost in romsko etično skupnost, ki imata obe svoje 

kulturne in jezikovne posebnosti (Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o. 2015a, 22–23). 

Pomurje je posebna kombinacija različnih kultur, etničnih skupin in verstev, kar mu daje 

edinstven značaj. 

4.2 Prednosti in ovire razvoja pomurske regije 

Za oblikovanje vizije razvoja, strateških ciljev in ključnih regionalnih razvojnih prioritet je 

najprej treba oceniti trenutno stanje regije in opredeliti, katere so prednosti regije, ki ji bodo 

omogočale čim boljši razvoj. Poleg prednosti se je treba zavedati slabosti, ki jih ima regija in 

iz obojega, tako prednosti kot slabosti, razbrati priložnosti in nevarnosti, s katerimi se bo regija 

srečevala v prihodnosti. Vse to lahko razberemo s pomočjo SWOT analize. 

SWOT analiza je ena najpogostejših analiz, ki pokaže prednosti (angl. Strenght), slabosti (angl. 

Weakness), priložnosti (angl. Opportunity) in nevarnosti (angl. Threat) (Jovanova 2011). 

Prednosti regije so tista področja, kjer ima prednosti v širšem okolju in je treba vanje še 

nadaljnjo vlagati in jih razvijati. Pomembno se je zavedati slabosti regije in jih poskušati 

odpraviti oziroma izboljšati ali zmanjšati. Prednosti in slabosti tako izhajajo iz regije same, 
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medtem ko se priložnosti in nevarnosti nanašajo na zunanje dejavnike, na katere regije nima 

neposrednega vpliva, vendar se jim lahko prilagodi ali jih izkoristi v svoje dobro. 

V Preglednici 20 (glej Priloga 10) je predstavljena SWOT analiza pomurske regije. Ena izmed 

prednosti pomurske regije je dobra geostrateška lega, saj regija meji na tri sosednje države in 

ima v radiju 300 km 12 milijonski trg. Prav tako je od številnih prestolnic oddaljena približno 

200 km, s čimer ima pomurska regija dobro odskočno desko za širitev gospodarstva na sosednje 

trge. Za Pomurje je značilen tudi zdraviliški turizem, ki je že globoko zasidran v to regijo. 

Zdravilišče Radenci ima že preko 100 let dolgo tradicijo obratovanja, prav tako je v regiji še 

veliko drugih zdravilišč, ki so dobro razvita in vsako leto privabijo veliko število turistov tako 

iz Slovenije kot sosednjih držav. V vedno večjem porastu je povpraševanje po ekološko 

pridelani hrani in Pomurje kot najbolj kmetijska regija v Sloveniji ima v tem zagotovo prednost. 

Vedno večje število ekoloških kmetij omogoča večjo samooskrbnost regije in njen razvoj. 

Največja slabost v Pomurju je velika stopnja brezposelnosti, ki v zadnjem obdobju pada, vendar 

je še vedno, glede na primerjavo s Slovenijo nad povprečjem. Kot ostale regije se tudi pomurska 

regija srečuje s težavo bega možganov, s čimer regija ostane brez ustrezno izobraženih in 

izkušenih managerjev ter druge delovne sile. Kar nas pripelje do druge slabosti, in sicer nizke 

podjetniške kulture, ki je premalo privlačna za podjetnike in investitorje. Priložnost regiji 

predstavlja bližina sosednjih držav in možnost medsebojnega povezovanja in sodelovanja na 

velikih projektih. Kot pretežno podeželska regija je razvoj podeželskega turizma velika 

priložnost kot tudi razvoj aktivnega turizma, kjer bi lahko turisti sodelovali v različnih 

dejavnostih, se preizkušali v kuhi tradicionalnih jedi in spoznavali edinstveno kulturo regije. 

Tukaj pridejo v poštev prej omenjene ekološke kmetije in vključevanje lokalno pridelane hrane 

v turizem. Nevarnosti, s katerimi se srečuje regija je staranje prebivalstva in zmanjševanje 

delovno aktivnih oseb. Tudi na področju podjetništva se nevarnosti pojavljajo v počasnem 

uvajanju tehnoloških inovacij in v zaostajanju za trendi razvoja poklicev, kar se izraža v 

manjšem izvozu, konkurenčnosti regije ter razvoju novih delovnih mest. 

4.3 Potenciali razvoja pomurske regije 

V potenciale razvoja so vključeni okoljski, družbeni, finančni in fizični kapital. V nadaljevanju 

so predstavljeni razvojni potenciali pomurske regije, ki jih bo treba za doseganje strateških 

ciljev izkoriščati na trajnosti način (Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o. 2015a, 63). 

Geostrateška lega 

Pomurje ima ugodno geostrateško lego, saj kot že omenjeno, meji na tri države, mesto Murska 

Sobota je od Dunaja, Ljubljane, Budimpešte in Zagreba oddaljena približno 200 km. Prav tako 

leži na petem evropskem transportnem koridorju, ki povezuje Barcelono in Kijev. Ima 

avtocestno povezavo Lendava–Ljubljana–Koper ter železniško povezavo med Slovenijo in 
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sosednjo državo Madžarsko. Kratka oddaljenost od glavnih mest in bližina mednarodnih 

letališč omogočata možnosti za čezmejno sodelovanje na številnih projektih, ki se dotikajo 

kulturnega, gospodarskega in športnega področja (Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o. 

2015b, 16). 

Ljudje 

Pomurska regija je zmes različnih kultur, verstev in narodnosti. Na območju regije živita dve 

narodni manjšini, avtohtona madžarska manjšina in romska skupnost. Prisotnost teh dveh 

narodnih manjšin, bližina sosednjih držav in zgodovina so oblikovali posebne značaje ljudi, ki 

živijo na območju regije in znajo sprejemati drugačnost ter jo spoštovati. Regija je bogata z 

različnimi narečji, ki se lahko zelo razlikujejo od vasi do vasi, še večja je razlika med narečji 

na obeh straneh reke Mure. V regiji se govori tudi romski jezik kot tudi madžarski v okolici 

Lendave. Pomurskega človeka lahko opišemo kot gostoljubnega, prijaznega, sproščenega s 

posebnim jezikom, kulturo, tradicijo in versko sestavo. Iz vseh teh dejavnikov izhajajo posebna 

kulinarika, kultura, zgodovina in dediščina, ki omogočajo razvoj in prepoznavnost regije 

(Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o. 2015a, 63). 

Termalne in mineralne vode 

K razvoju regije prispeva tudi zdraviliški turizem, ki ima bogato tradicijo in pestro ponudbo. 

Pomurje ima kar šest termalnih kopališč, od tega tri naravna zdravilišča, eno s parafinsko vodo 

v Termah Lendava in eno s črno mineralno vodo v Moravskih Toplicah. Zagotovo je najbolj 

prepoznavna mineralna voda Radenska skupaj z zdraviliščem Radenci (Regionalna razvojna 

agencija Mura d. o. o. 2015a, 64). Zdravilišča, ki ponujajo kakovostne storitve, pomembno 

prispevajo k razvoju in prepoznavnosti regije, saj jih vsakoletno obišče več tisoč gostov. Z 

nadaljnjim razvojem zdravilišč in povečanjem njihove ponudbe bodo ta prispevala k večjemu 

razvoju regije ter obiskanosti te, kar se bo izražalo tudi na večji zasedenosti bližnjih hotelov in 

drugih nastanitev.  

Ohranjena narava in bogata kulturna dediščina 

Ohranjena narava in biotska raznovrstnost sta ena izmed prednosti pomurske regije. V program 

Natura 2000 je vključenega kar 47 % ozemlja regije. Med potenciale razvoja se prišteva reka 

Mura, gozdovi, jezera in mokrotni travniki. Večinoma ravninski svet je odlična priložnost za 

različne aktivnosti v naravi, med katere se prištevajo pohodništvo, kolesarjenje, nordijska hoja 

in druge (Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o. 2015a, 64). Velik potencial razvoja 

predstavljajo jezera, kar v najboljši luči prikazuje Soboško jezero oziroma domačinom bolje 

poznano pod imenom »Kamenšnica«. Letos je svoja vrata obiskovalcem odprl paviljon Expano, 

ki predstavlja novo turistično in športno atrakcijo. Obiskovalcem in športnikom bodo na voljo 
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kajakaške, veslaške in kanu proge, center vodnih športov, naravno kopališče, motorik park za 

vadbo in prostor za piknike (Sobotainfo 2018). Z bogato kulturno dediščino je možen razvoj 

tudi v tej smeri. Za turizem je privlačna arhitektura, spomeniki, festivali in tradicionalne obrti, 

ki prikazujejo zgodovino in življenje ljudi v tej regiji. 

Kulinarika 

Pomurska kulinarika je edinstvena, saj ponuja jedi, ki jih drugod v Sloveniji ne najdemo. 

Zagotovo je najbolj znana jed prekmurska gibanica, poleg katere poznamo še prleško gibanico, 

ostale značilne jedi za to regijo so še bograč, retaši, dödöli, posebna vina, žganje, marmelade 

in drugo, ki so pomemben razlog za obisk. Pomurska regija je tudi regija vin, ki se lahko pohvali 

z odličnimi vini, pridelanimi v treh vinogradniških pokrajinah, in sicer Radgonsko-Kapelskih 

goricah, Ljutomersko-Ormoških in Lendavskih Goricah. Razvoj na tem področju je možen 

predvsem v večji promociji tradicionalnih jedi, tudi z organiziranjem različnih kulinaričnih 

delavnic za obiskovalce, razvoj vinskega turizma z degustacijami in ogledi vinogradov ter 

promocija lokalno pridelane hrane (Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o. 2015a, 64). 

Posebno pozornost bi bilo treba nameniti tudi festivalom, ki so združili svoje aktivnosti s 

kulinariko in tako privabijo še večje število ljudi. Takšen festival je Grossmannov festival 

fantastičnega filma in vina, ki je bil letos v Ljutomeru organiziran že petnajstič. Obiskovalci 

festivala so lahko uživali ob zanimivih filmih in žlahtni kapljici lokalno pridelanega vina. Drugi 

festival, ki promovira pomursko kulinariko je Zobl žur, ki ga organizirajo študenti in drugim 

poskušajo približati jedi Pomurja. 

4.4 Vizija razvoja in strateški cilji 

Razvojna vizija nam pove, kakšna naj bi bila pomurska regija v prihodnosti. Razvojni svet 

pomurske regije je za obdobje 2014–2020 sprejel naslednjo vizijo (Regionalna razvojna 

agencija Mura d. o. o. 2015b, 18): »Pomurje bo re(j)dno dobra slovenska pokrajina.« 

Regija se bo skušala razvijati tako, da se bodo dosegle čim boljše razmere za prebivalce in 

obiskovalce regije, z razvojem prednosti regije bo ta postala bolj konkurenčna. Vizijo bo regija 

uresničevala s podporo tehnološkemu razvoju in podjetništvu, promocijo turistične ponudbe in 

dvigom kakovosti te, zagotavljanjem zdravega življenjskega sloga prebivalcev, zagotavljanjem 

lokalne samooskrbe in energetske samozadostnosti ter spodbujanjem inovativnosti 

posameznikov (Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o. 2015b, 18). 

Pomurska regija si je za programsko obdobje 2014–2020 zastavila tudi štiri strateške cilje, ki 

so predstavljeni v nadaljevanju. 

Za prvi strateški cilj so določili razvoj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki temelji na 

znanju, inovativnosti in družbeni odgovornosti. Z gospodarskim prestrukturiranjem regije želijo 
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povečati konkurenčnost regije in razviti nova delovna mesta ter spodbuditi nastanek novih 

produktov in storitev. Povečati želijo tudi vlogo mesta Murska Sobota, ki bi z razvojem 

podjetništva in spodbujanjem inovativnosti, povečala produktivnost regije ter tako povečala 

gospodarsko rast. Pod drugi strateški cilj so si zastavili povečati preskrbo z zdravo, ekološko 

pridelano hrano iz lastnih virov. Ugodno podnebje omogoča pridelovanje lokalne hrane, 

gričevnato površje pa pogoje za vinogradništvo. Zaradi premajhne promocije lokalno pridelane 

hrane in tradicionalnih jedi bodo regije na tem področju poskušali podpirati čim več projektov 

in dogodkov, povezanih s kulinariko in tako povečati prepoznavnost in nakup lokalno pridelane 

hrane. Dobro družbeno okolje in zdravje ljudem veliko pomenita, zato je tretji strateški cilj 

zagotoviti spodbudno družbeno okolje, kjer vsi prebivalci stremijo k zdravju in razvijanju 

lastnih potencialov. Izobrazba je pomemben dejavnik lastnega razvoja, posamezniki z 

ustreznim znanjem tako pripomorejo k produktivnosti družbe, zato je pomembno vlagati in 

podpirati aktivnosti, ki omogočajo pridobivanje novega znanja. Posebno pozornost je treba 

nameniti ranljivim skupinam (mladi, dolgotrajno brezposelni, starejši), da se vključijo in 

omogoča boljše možnosti na trgu dela. Kakovostne zdravstvene storitve, nadgradnja 

izobraževalnih programov, vpeljevanje novih izobraževalnih programov, usklajena ponudba in 

povpraševanje na trgu dela, vključevanje posameznikov v različne projekte in zdrav življenjski 

slog ter drugo lahko ključno pripomorejo k zmanjšanju bega možganov in mladih iz regije in 

lahko se poveča zaposljivost prebivalcev. Za četrti strateški cilj so določili zagotovitev 

energetske samozadostnosti regije in izboljšanje infrastrukture ob varovanju naravnih virov te. 

Z ukrepi za učinkovito rabo energije, investiranjem v izgradnjo stavb za proizvodnjo in 

razvojem omrežij za distribucijo električne energije bodo povečali letno količino pridobljene 

energije in hkrati podprli prehod v nizkoogljično družbo. Vlagali bodo v ukrepe za prilagajanje 

na podnebne spremembe in ohranjanje ekosistemov (Regionalna razvojna agencija Mura d. o. 

o. 2015a, 90–91). 

4.5 Prioritete z investicijskimi področji in ukrepi 

Pomurska regija bo svoje zastavljene strateške cilje uresničevala v okviru štirih zastavljenih 

razvojnih prioritet. Vsaka izmed teh prioritet ima različna investicijska področja in ukrepe. V 

nadaljevanju je posebej predstavljena vsaka izmed razvojnih prioritet. 

4.5.1 Razvojna prioriteta 1: Konkurenčno in zeleno gospodarstvo 

Glavni cilj te prioritete je razviti konkurenčno gospodarstvo, ki bo temeljilo na znanju, 

podjetnosti, inovativnosti in družbeni odgovornosti. Da bi bil cilj dosežen, je treba gospodarsko 

prestrukturirati regijo in tako spodbuditi nastanek novih in inovativnih izdelkov in storitev. V 

okviru te prioritete sta dve investicijski področji, prvo področje je inovativnost, ustvarjalnost, 

podjetnost in znanje, drugo področje je zeleno gospodarstvo. Pri prvem področju bodo 

poskušali izboljšati inovacijske sposobnosti s še učinkovitejšo rabo že obstoječe raziskovalno-
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razvojne infrastrukture, vlaganji v razvoj okolju prijaznih izdelkov in storitev, financiranjem 

podjetniških dejavnosti in nadgraditev tradicionalnih znanj s sodobnimi oblikovalskimi 

pristopi. Ta cilj investicijskega področja bodo dosegali s pomočjo štirih ukrepov (Regionalna 

razvojna agencija Mura d. o. o. 2015a, 94–95): 

 povečanje inovativnosti podjetij, 

 podpora pri nastajanju in rasti podjetij, 

 razvoj kreativnih industrij, 

 trajnostni razvoj urbanih območij. 

Drugo investicijsko področje je zeleno gospodarstvo. Kmetijstvo ima v pomurski regiji velik 

pomen in predstavlja eno izmed najpomembnejših gospodarskih panog. A kljub temu ima še 

vedno veliko neizkoriščenega potenciala, zato bodo ljudi spodbujali in ozaveščali o lokalno 

pridelani hrani, zmanjšali odvisnost od uvožene hrane in tako izboljšali življenje prebivalcev. 

Velik pomen ima tudi turizem, za razvoj katerega bodo poskrbeli s povečano promocijo, 

razvojem novih nastanitev in modernizacijo obstoječih ter investicijami v razvoj športno-

turističnih infrastruktur. Za dosego teh ciljev se bosta izvajala dva ukrepa. Prvi ukrep je povezan 

s sonaravnim kmetijstvom in gozdarstvom, drugi ukrep z razvojem turističnih destinacij in 

inovativnih turističnih produktov (Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o. 2015a, 105). 

4.5.2 Razvojna prioriteta 2: Znanje, tolerantnost in zdravje 

Druga razvojna prioriteta se osredotoča na vlaganje v izobraževanje in usposabljanje, kar bo 

tudi vplivalo na zaposlenost in zmanjšanje bega možganov iz regije. Cilj prioritete je promocija 

zdravega življenja in zagotavljanja kakovostnih zdravstvenih in socialnih storitev, kar bodo 

poskušali doseči s tremi investicijskimi področji. Prvo področje je razvoj talentov, 

ustvarjalnosti in krepitev zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Kot že pove samo ime 

področja, bodo prebivalcem skušali približati zdrav in aktiven življenjski slog, v okviru 

področja se bo zagotavljala tudi dostopna in kakovostna vzgoja ter izobraževanje in 

usposabljanje ranljivih skupin za boljšo zaposljivost. Za dosego ciljev se bosta izvajala dva 

ukrepa, in sicer prvi je vlaganje v znanje za boljšo zaposljivost, drugi je krepitev zdravja in 

spodbujanje aktivnega življenjskega sloga. Drugo investicijsko področje je razvoj kulture in 

umetniškega ustvarjanja. Cilj tega področja je povečati zanimanje prebivalstva za kulturo in 

umetnost, povečati število kulturnih projektov in število zaposlenih. V okviru tega se bo 

povečal dostop do kulturnih vsebin, razvoj različnih kulturnih programov, vključevanje 

kulturne dediščine v promocijo regije in ozaveščanje o ohranjanju narave in kulturne dediščine. 

V ta namen se bo izvajal en ukrep, ki bo spodbujal dostopnost do kulturnih vsebin in aktivacijo 

kulturno umetniškega potenciala. Tretje investicijsko področje je socialna vključenost, 

zmanjševanje tveganja in razvoj manjšin. Glavni cilj tega področja je vzpostaviti okolje, ki bo 

omogočalo razvoj socialnega podjetništva, nevladnih organizacij, prostovoljstva in okrepilo 

razvoj narodnih manjšin. S sredstvi bodo podprte aktivnosti, ki bodo povečale število delovnih 
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mest v socialnem podjetništvu, s čimer želijo hkrati zmanjšati nezaposlenost ranljivih skupin 

na trgu dela. Na področju nevladnih organizacij bo omogočena strokovna podpora za rast in 

razvoj ter aktivnosti za večjo prepoznavnost nevladnih organizacij v regiji. Pri razvoju narodnih 

manjšin se bo predvsem spodbujalo sodelovanje obmejnih partnerskih institucij, vlaganje v 

skupno infrastrukturo in krepitev kulturnega sodelovanja. Za doseganje cilja se bodo izvajali 

štirje ukrepi (Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o. 2015a, 123–136): 

 spodbujanje socialnega podjetništva, 

 razvoj narodnih manjšin, 

 podpora pri razvoju nevladnih organizacij, 

 dostopnost do socialnih in zdravstvenih storitev ter spodbujanje medgeneracijskega 

povezovanja.  

4.5.3 Razvojna prioriteta 3: Zeleno življenjsko okolje in učinkovita raba virov 

Cilj tretje prioritete je zagotoviti energetsko samozadostnost regije in ohranjati njene naravne 

vire. S prehodom na nizkoogljično družbo je treba uvesti številne ukrepe, ki bodo zagotavljali 

učinkovito rabo energije in obnovljivih virov. Posebno pozornost je treba nameniti tudi 

ukrepom, povezanim s podnebnimi spremembami, s katerimi se vse pogosteje srečujemo. V 

okviru te prioritete se bodo izvajala tri investicijska področja, prvo področje je povezano s 

spodbujanjem energetsko vzdržne družbe. Z investicijami želijo izboljšati energetsko 

učinkovitost pomurske regije in povečati rabo obnovljivih virov ter zmanjšati emisije 

toplogrednih plinov. Za doseganje tega cilja se bosta izvajala dva ukrepa, in sicer je prvi 

povezan z vlaganji v energetsko učinkovitost, drugi pa s spodbujanjem rabe obnovljivih virov 

energije. Drugo investicijsko področje je povezano z vlaganji v čisto okolje s ponovno uporabo 

odpadnih snovi in ohranjanjem narave. Cilj tega področja je povečati vlaganja v ohranjanje 

naravnih virov, doseči boljše ekološko stanje voda, ohraniti biotsko raznovrstnost in ustvariti 

pogoje za življenje prebivalcev. V okviru tega se bodo izvajali trije ukrepi (Regionalna razvojna 

agencija Mura d. o. o. 2015a, 138–143): 

 čisto in zdravo življenjsko okolje, 

 prilagajanje na podnebne spremembe, 

 ohranitev biotske raznovrstnosti. 

Zadnje investicijsko področje se osredotoča na spodbujanje trajnostne mobilnosti in regionalno 

prostorsko načrtovanje. Cilj tega področja je spodbujati rabo javnega prometa in vlagati v razvoj 

javne prometne infrastrukture. Spodbujanje in podpora uporabi javnega prevoza bo pripomogla 

k zmanjšanju toplogrednih plinov in izpustu nevarnih delcev v ozračje. Zato se bodo izvajali 

trije ukrepi, ki bodo pripomogli k dosegu tega cilja (Regionalna razvojna agencija Mura d. o. 

o. 2015a, 149): 

 izboljšanje prometne infrastrukture, 

 regijsko prostorsko načrtovanje, 
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 spodbujanje uporabe javnega prometa. 

4.5.4 Razvojna prioriteta 4: Trajnostni razvoj podeželja 

Zadnja razvojna prioriteta je povezana s podeželjem in izboljšanjem kakovosti življenja 

prebivalcev na podeželju. Pomurska regija je podeželska regija, zato so vlaganja v trajnostni 

razvoj tega izrednega pomena. V okviru razvojne prioritete se bo izvajalo eno investicijsko 

področje, ki bo povezano z izboljšanjem kakovosti življenja na podeželju. Cilj tega 

investicijskega področja je izboljšati kakovost življenja na podeželju, razviti nova delovna 

mesta in zmanjšati socialno izključenost ter stopnjo tveganja revščine na podeželju. Zaradi 

slabše gospodarske dejavnosti, prometnih povezav, selitev poslovnih dejavnosti in izseljevanja 

mladih, se demografsko stanje v nekaterih območjih poslabšuje, zato se bosta za reševanje te 

problematike izvajala dva ukrepa. Prvi ukrep je povezan s spodbujanjem podjetniških aktivnosti 

in razvoja partnerstev na podeželju, drugi ukrep je povezan z razvojem osnovne infrastrukture 

na podeželju (Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o. 2015a, 155–156). 
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5 SKLEP 

V diplomski nalogi smo predstavili regionalni razvoj in regionalno politiko ter analizirali 

različne socio-ekonomske kazalnike za pomursko regijo in Slovenijo. Prav tako smo si na 

začetku zastavili različne cilje, ki so nas vodili skozi proučevanje obravnavanega problema. Na 

osnovi ciljev bomo v nadaljevanju predstavili temeljne ugotovitve in predloge. 

5.1 Temeljne ugotovitve 

Naš prvi in drugi cilj sta se navezovala na proučitev strokovne literature s področja regionalnega 

razvoja in regionalne politike ter njihovo pojasnitev kot tudi pojasnitev različnih socio-

ekonomskih kazalnikov. Razvoj regij znotraj posamezne države se odvija neenakomerno, kar 

pripelje do tega, da imamo na eni strani zelo razvite regije, na drugi strani pa regije, ki zaostajajo 

v razvoju. Ugotovili smo, da razlike v razvoju regij države poskušajo odpraviti s programi 

regionalnega razvoja, ki jih pripravijo regije same. Pri opredelitvi pojma smo ugotovili, da ta 

ni enotno opredeljen, vendar lahko najdemo skupne značilnosti različnih definicij. Opisane 

definicije regionalni razvoj opredeljujejo kot način za zmanjševanje regionalnih razlik, s 

katerim se spodbuja gospodarska dejavnost regij. Pri regionalni politiki smo ugotovili, da se je 

ta najprej pojavila v Združenem kraljestvu v poznih dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Tako kot 

pri regionalnem razvoju ni enotne definicije, je tudi ni za regionalno politiko. Kljub temu smo 

ugotovili, da imajo različne definicije medsebojne podobnosti. Avtorji definicij se strinjajo, da 

regionalna politika skrbi za uravnotežen gospodarski razvoj regij in ustvarja primerljive 

življenjske razmere prebivalcev ne glede na regijo. Regionalna politika, ki jo Slovenija izvaja 

že vrsto let, je izrednega pomena, saj si država prizadeva za čim boljši razvoj celotne države. 

Ugotovili smo, da je Slovenija prve korake na področju zmanjševanja razlik med regijami 

naredila že leta 1971 s sprejetjem Zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih 

območij v Republiki Sloveniji. V letih, ki so sledila, so v veljavo na tem področju stopili drugi 

zakoni, v letu 2011 je bil sprejet Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja-2, ki še 

vedno velja. Na področju regionalne politike je aktivna tudi Evropska unija. Začetek regionalne 

politike sega v leto 1957 s podpisom Rimske pogodbe. V letu 1975 je bil ustanovljen Evropski 

sklad za regionalni razvoj zaradi neenakih življenjskih standardov med posameznimi regijami 

znotraj evropske gospodarske skupnosti. Cilj regionalne politike EU je zagotoviti enakomeren 

razvoj vseh regij znotraj držav članic EU. Na področju socio-ekonomskih kazalnikov smo 

ugotovili, da jih delimo na ekonomske in demografske kazalnike, s pomočjo katerih lahko 

merimo razvitost določene regije, v kateri živijo ljudje in to razvitost primerjamo z drugimi 

regijami v izbranem obdobju. 

Tretji cilj se je navezoval na predstavitev in analizo izbranih demografskih kazalnikov 

pomurske regije. Cilj bomo povezali tudi s petim ciljem, saj bomo ob predstavitvi analize 

podatkov te hkrati primerjali s Slovenijo. Najprej smo analizirali rodnost pomurske regije in 

Slovenije. Ugotovili smo, da se število rojstev zmanjšuje tako v pomurski regiji kot Sloveniji. 
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Čeprav se je število rojstev v pomurski regiji v letu 2017 povečalo, je to število še vedno 

premajhno. To vidimo tudi pri podatkih o živorojenih na 1.000 prebivalcev, saj je pomurska 

regija v vseh letih pod slovenskim povprečjem. Prav tako je pomurska regija pri podatkih o 

celotni stopnji rodnosti v vseh letih pod slovenskim povprečjem, le v letu 2017 je nad 

povprečjem, ko se je povečalo število rojstev. Razlog za zmanjšanje števila rojstev tiči v 

izseljevanju mladih in poznem odločanju za ustvarjanje družine oziroma sploh ne. Naslednji 

kazalnik je umrljivost, kjer smo najprej ugotovili, da se število umrlih v nekaterih letih 

povečuje, v drugih spet upada tako v pomurski regiji kot v Sloveniji. Zanimivo je dejstvo, da 

se je v zadnjem opazovanem letu v obeh število umrlih povečalo. Ugotovili smo tudi, da je bila 

najnižja vrednost umrlih v pomurski regiji in Sloveniji v istem letu, in sicer leta 2006. Pri 

najvišji vrednosti so razlike, saj je bila najvišja vrednost v pomurski regiji v letu 2003, v 

Sloveniji pa v letu 2017. Pri številu umrlih na 1.000 prebivalcev smo ugotovili, da je pomurska 

regija v vseh letih nad slovenskim povprečjem in se vrednost v opazovanem obdobju nikoli ni 

spustila pod 10 umrlih na 1.000 prebivalcev, kar velja za Slovenijo. Nato smo analizirali selitve, 

kjer je opazno, da je pri priseljenih in odseljenih na 1.000 prebivalcev pomurska regija v vseh 

letih pod slovenskim povprečjem. Opazna je tudi velika sprememba po letu 2007, ko se je 

število priseljenih in odseljenih na 1.000 prebivalcev v pomurski regiji in Sloveniji skokovito 

povečalo. V pomurski regiji je število priseljenih od leta 2008 do 2017 v povprečju znašalo 

19,3 priseljenih na 1.000 prebivalcev letno, pri odseljenih je vrednost v povprečju znašala 20 

oseb na 1.000 prebivalcev letno. Ugotovili smo, da se je več prebivalcev izselilo iz regije, kot 

priselilo vanjo, kar seveda vpliva na demografsko sliko regije, saj se v večini izseljujejo mladi 

in se tako prebivalstvo stara. Zanimal nas je tudi selitveni prirast, kjer smo ugotovili, da je v 

večini let v pomurski regiji negativen. Pozitiven je bil v štirih letih, medtem ko je bil v Sloveniji 

pozitiven v 13 letih. Ugotovili smo, da je pomurska regija krepko pod slovenskim povprečjem 

in se srečuje z vedno bolj negativnim selitvenim prirastom. Razloga za negativen selitveni 

prirast sta izseljevanje prebivalcev v sosednjo Avstrijo in neprivlačnost regije za priseljence 

zaradi slabše razvitosti. Sledila je analiza staranja prebivalstva, težave, s katero se srečujejo vse 

razvite države, med katere spada tudi Slovenija. Pri analizi števila prebivalcev smo ugotovili, 

da se število v pomurski regiji vsako leto zmanjšuje, v Sloveniji se dogaja ravno obratno. 

Zanimive ugotovitve so bile predvsem pri povprečni starosti in deležu starega prebivalstva. Pri 

povprečni starosti smo ugotovili, da se tako v pomurski regiji kot Sloveniji povečuje s tem, da 

so vrednosti v pomurski regiji višje. Skozi celotno opazovano obdobje so povprečne starosti 

prebivalcev v pomurski regiji nad slovenskim povprečjem. Opazen je tudi večji razkorak med 

povprečnimi starostmi med Slovenijo in pomursko regijo po letu 2007, kar se sklada z večjim 

številom odselitev in tako v regiji ostane pretežno staro prebivalstvo, kar poveča vrednost. 

Pomurska regija je mejo povprečne starosti 40 let prestopila že v letu 2003, v Sloveniji se je to 

zgodilo leto pozneje. Povprečna slovenska starost je v letu 2017 znašala 43,1 leta, kar je v 

primerjavi s pomursko regijo 1,7 leta manj. Da se pomurska regija srečuje z vedno večjim 

številom starega prebivalstva, kažejo tudi podatki o deležu prebivalcev, starih 65 let ali več. V 

letu 2017 je delež že znašal 20,9 %, v Sloveniji 19,1 %. Med primerjavo deležev po letih smo 
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ugotovili, da je pomurska regija vedno nad slovenskim povprečjem, izjeme so le leta 2005, 

2006 in 2007, ko je bil delež enak (obdobje, preden se je povečalo odseljevanje). V obdobju 15 

let se je delež povečal za 5,8 odstotne točke, v Sloveniji za 4,5 odstotne točke. Tako se pomurska 

regija kot tudi Slovenija srečuje s težavo staranja prebivalstva, saj se deleži vsakoletno 

povečujejo. Za zadnji demografski kazalnik smo analizirali sestavo prebivalstva po doseženi 

izobrazbi. Tukaj smo naleteli na omejitev, saj so bili podatki na voljo le od leta 2011 dalje ter 

popis iz leta 2002. Glavna ugotovitev tukaj je bila, da se je število oseb z doseženo 

osnovnošolsko izobrazbo v pomurski regiji zmanjševalo, s srednješolsko izobrazbo najprej 

povečevalo, v zadnjih dveh opazovanih letih se je število zmanjšalo. Število oseb z doseženo 

višjo ali visokošolsko izobrazbo se je povečalo. Tako lahko vidimo, da se vedno več oseb odloči 

za nadaljnjo izobraževanje na višji ravni, kar je opazno v zmanjšanju števila oseb z 

osnovnošolsko in srednješolsko izobrazbo in v povečanju števila oseb z višjo ali visokošolsko 

izobrazbo. 

Tudi četrti cilj, ki se nanaša na analizo izbranih ekonomskih kazalnikov pomurske regije, bomo 

združili s petim ciljem in podatke sočasno primerjali s Slovenijo. Najprej smo analizirali 

podatke o bruto domačem proizvodu. Ugotovili smo, da se je BDP v pomurski regiji povečeval, 

znižal se je le v letih 2009, 2010 in 2012, kar je posledica gospodarske krize. Enako se je zgodilo 

v Sloveniji, BDP se je namreč znižal le v letih 2009 in 2010, razlogi za znižanje so enaki kot 

pri pomurski regiji. Pri BDP na prebivalca smo ugotovili, da čeprav se BDP na prebivalca 

povečuje, je ta v vseh letih pod slovenskim povprečjem, prav tako se znižanje BDP na 

prebivalca pojavi v istih letih kot znižanje BDP. Z BDP je povezana tudi stopnja registrirane 

brezposelnosti, zato je bil to naslednji analizirani kazalnik. Tukaj smo ugotovili, da se je stopnja 

registrirane brezposelnosti v pomurski regiji in Sloveniji zniževala do leta 2008 in tudi dosegla 

najnižjo vrednost. Po letu 2008 se je začela povečevati, razloga za to sta gospodarska kriza in 

stečaj podjetja Mura d. d. v pomurski regiji. V primerjavi vrednosti stopnje registrirane 

brezposelnosti iz leta 2002 in 2017 smo ugotovili, da se je ta znižala za 2,4 odstotne točke v 

pomurski regiji in za 2,1 odstotne točke v Sloveniji. Ugotovili smo tudi, da je stopnja 

registrirane brezposelnosti v pomurski regiji vedno nad slovenskim povprečjem, v letu 2017 je 

bila višja za 5,7 odstotne točke. Sledila je analiza stopnje tveganja revščine, kjer smo spet 

naleteli na omejitev podatkov, saj so bili na voljo le od leta 2008 dalje. Ugotovili smo, da je 

bila stopnja tveganja revščine, v pomurski regiji, najvišja v letu 2010, ko je znašala 21,30 %. 

Od takrat dalje večinoma pada in je v letu 2017 znašala 14,60 %, kar je v primerjavi s podatki 

iz leta 2008 znižanje za 5,5 odstotne točke. Zmanjšanje stopnje tveganja revščine v pomurski 

regiji lahko pripišemo zaposlitvi prebivalcev v Avstriji kot tudi povečanju delovnih mest v 

podjetjih. V Sloveniji je bilo nekoliko drugače, saj je stopnja tveganja revščine do leta 2014 

večinoma naraščala, po tem letu je začela padati. V primerjavi podatkov iz leta 2008 in 2017 

smo ugotovili, da se je stopnja tveganja revščine v Sloveniji povečala za eno odstotno točko. 

Kljub povečanju stopnje tveganja revščine v Sloveniji je ta skozi celotno obdobje nižja kot v 

pomurski regiji. Zanimalo nas je tudi, koliko oseb živi pod pragom tveganja revščine. Ugotovili 

smo, da se je število spreminjalo in je v nekaterih letih naraslo, v drugih spet padlo. V pomurski 
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regiji število oseb pod pragom tveganja revščine v zadnjih štirih letih pada in je v letu 2017 

znašalo 19.000 oseb, kar je v primerjavi z letom 2008 5.000 oseb manj, kar še vedno predstavlja 

16 % vseh prebivalcev, ki živijo pod pragom tveganja revščine. Število oseb pod pragom 

tveganja revščine je tudi v Sloveniji v zadnjem letu padlo, a je to število večje kot v letu 2008, 

ko je pod pragom tveganja revščine živelo 241.000 oseb, v letu 2017 pa 268.000 oseb. Število 

oseb pod pragom tveganja revščine se je povečalo za 27.000 oseb. Tukaj tudi vidimo povezavo 

med stopnjo tveganja revščine, saj se je v letu 2017 povečala. Življenju pod pragom tveganja 

revščine so tako v pomurski regiji kot Sloveniji najbolj izpostavljeni upokojenci. Za zadnji 

kazalnik smo analizirali povprečne mesečne bruto plače. Ugotovili smo, da se je povprečna 

mesečna bruto plača v pomurski regiji povečevala in je v letu 2017 znašala 1.456,24 evra. Če 

to vrednost primerjamo z letom 2005, vidimo, da se je povečala za 487,43 evra oziroma 50,31 

%. Rast povprečnih mesečnih bruto plač lahko pripišemo zaposlitvi visoko izobraženega kadra 

in ustanovitvi novih podjetij z novimi delovnimi mesti. Pri slovenski povprečni mesečni bruto 

plači smo ugotovili, da se je ta v obdobju dvanajstih let povečala za 469,88 evra oziroma za 

40,61 %. Pri primerjavi povprečne mesečne bruto plače v letu 2017 med Slovenijo in pomursko 

regijo smo ugotovili, da je slovenska višja le za 170,71 evra, prav tako smo ugotovili, da je 

pomurska povprečna mesečna bruto plača pod slovenskim povprečjem v celotnem opazovanem 

obdobju. 

Iz analize podatkov različnih kazalnikov smo ugotovili, da so vrednosti pomurskih kazalnikov 

neugodne glede na slovensko povprečje. Pomursko regijo še vedno pesti visoka stopnja 

brezposelnosti, ki se je v zadnjem opazovanem letu zmanjšala. Posledice brezposelnosti se 

kažejo tudi v številu oseb, ki živijo pod pragom tveganja revščine, ki se je v zadnjem letu, tako 

kot brezposelnost, znižalo. Znižala se je tudi stopnja tveganja revščine, ki še vedno znaša 14,60 

% in je nad slovenskim povprečjem. Regija se srečuje tudi z begom možganov, saj se število 

prebivalcev regije vsakoletno zmanjšuje. Posledice tega so vidne predvsem v demografski sliki 

regije, kjer je vedno več starejšega prebivalstva. To odražajo tudi podatki o deležu prebivalstva, 

starega 65 let ali več, saj delež stalno narašča. Težava staranja prebivalstva tiči tudi v 

zmanjšanju števila rojstev, ki se je v zadnjem opazovanem letu povečalo glede na prejšnje leto. 

Kljub povečanju števila rojstev je število živorojenih na 1.000 prebivalcev še vedno pod 

slovenskim povprečjem. Iz podatkov o BDP na prebivalca lahko razberemo, da je gospodarstvo 

slabše razvito, saj je vrednost močno pod slovenskim povprečjem, kar se odraža tudi v 

povprečnih mesečnih bruto plačah, ki so, čeprav naraščajo, še vedno pod slovenskim 

povprečjem. Iz vsega tega lahko sklepamo, da je regija manj razvita in bo potrebnega še veliko 

dela na tem področju, da se stanje izboljša in se vrednosti kazalnikov približajo slovenskemu 

povprečju.  

Peti cilj se je navezoval na predstavitev Regionalnega razvojnega programa za pomursko regijo. 

Razvoj regije je zelo pomemben. nekatere se razvijajo hitreje, druge počasneje. Da bi se razlike 

v razvitosti zmanjšale, regije pripravljajo regionalne razvojne programe za določeno obdobje. 

Dokument o razvoju pomurske regije je v letu 2015 sestavil in izdal Razvojni center Murska 
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Sobota. Po pregledu dokumenta smo ugotovili, da so potenciali razvoja pomurske regije 

geostrateška lega, ljudje, termalne in mineralne vode, ohranjena narava in bogata kulturna 

dediščina ter kulinarika. Pri geostrateški legi smo ugotovili, da je ta v pomurski regiji zelo 

ugodna. Bližina večjih prestolnic, dobre prometne povezave in bližina treh držav omogočajo 

sodelovanje na številnih projektih z različnih področij. Pomurje je tudi zmes različnih 

narodnosti, kar pripelje do bogate kulturne dediščine, ki je seveda lahko potencial pri razvoju 

regije. Pomembno vlogo pri razvoju ima turizem, v Pomurju je predvsem znan zdraviliški 

turizem, ki nudi pestro ponudbo različnih storitev in aktivnosti, ki vsakoletno privabijo številne 

turiste. Za pomursko regijo je značilna tudi ohranjena narava, velik del ozemlja je vključen tudi 

v program Natura 2000. Možnosti za različne športne aktivnosti so se letos še dodatno povečale 

z odprtjem paviljona Expano ob Soboškem jezeru. Ugotovili smo, da je na področju kulinarike 

še veliko možnosti za razvoj. Predvsem v promociji tradicionalnih jedi in vin, razvoju vinskega 

turizma in večji promociji različnih kulinaričnih festivalov in festivalov, ki so svoje aktivnosti 

združili s kulinariko. V okviru Regionalnega razvojnega programa 2014–2020 so bili 

zastavljeni tudi štirje strateški cilji, ki jih bo regija uresničevala s pomočjo štirih razvojnih 

prioritet. Ugotovili smo, da regija daje velik pomen podjetništvu, inovativnosti prebivalcev in 

kmetijstvu. V okviru prve razvojne prioritete bo velik poudarek na izboljšanju inovacijskih 

sposobnosti kot tudi vlaganj v razvoj okolju prijaznih izdelkov. Spodbujali bodo nastanek in 

rast novih podjetij ter širitev turizma, s čimer bo gospodarstvo postalo bolj konkurenčno. Za 

večjo gospodarsko rast bodo spodbujali kmetijstvo in s tem poskušali zmanjšati uvoz hrane. Za 

večji razvoj regije je posebnega pomena tudi izobrazbena struktura, ki je v pomurski regiji še 

vedno slaba. Ugotovili smo, da se regija tega zaveda, zato bo več vlaganj v izobraževanje in 

usposabljanje, s čimer želijo zmanjšati brezposelnost in beg možganov. Ob tem želijo 

zagotavljati tudi kakovostne zdravstvene in socialne storitve. V okviru tretje razvojne prioritete 

smo ugotovili, da regija prehaja na nizkoogljično družbo, pri čemer bo uvedla številne ukrepe. 

Posebno pozornost bodo namenili tudi ukrepom, povezanim s podnebnimi spremembami, in 

skušali zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Pri četrti razvojni prioriteti smo ugotovili, da 

želijo s pomočjo ukrepov izboljšati kakovost življenja prebivalcev na podeželju, razviti nova 

delovna mesta in zmanjšati stopnjo tveganja revščine na podeželju. Iz teh štirih razvojnih 

prioritet lahko razberemo, da je regija res vključila svoje potenciale razvoja, ki se jih dobro 

zaveda in jih bo poskušala razvijati in s tem zagotoviti razvoj celotne regije. 

5.2 Predlogi 

Naš zadnji cilj je na osnovi ugotovitev podati predloge za nadaljnji razvoj pomurske regije in 

za nadaljnje raziskovanje. Skozi analizo smo ugotovili, da je pomurska regija, glede na 

slovensko povprečje, manj razvita, hkrati pa ima še veliko neizkoriščenega potenciala za razvoj. 

Prvi predlog je spodbujanje aktivnega turizma. Tukaj so vključena predvsem različna podjetja, 

obrtniki, športne dejavnosti, kmečki turizem in drugo. Podjetja bi se lahko medsebojno 

povezala oziroma bi jih povezale turistične agencije, ki bi pripravile npr. petdnevno turo po 
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Pomurju. V okviru te ture bi turisti obiskali različne kraje, podjetja, obrtnike, kmečke turizme 

in spoznali kulturo, življenje in navade pomurske regije. S ponudbo aktivnega turizma, ki 

postaja vse bolj priljubljen, bi se povečalo število turistov in hkrati bi bile nastanitvene 

kapacitete bolj zapolnjene.  

Drugi predlog za razvoj regije je večje vlaganje v izobraževanje. Čeprav se število oseb, ki 

imajo doseženo višjo ali visokošolsko izobrazbo, povečuje, je izobrazbena sestava v pomurski 

regiji še vedno slaba. S spodbujanjem izobraževanja (tudi poklicnih šol), omogočanjem 

različnih tečajev, delavnic in povečanjem višje- in visokošolskih programov bi prebivalci 

postali bolj pristojni za različna dela in hkrati bi se povečalo število visoko izobraženega kadra, 

ki ga v pomurski regiji primanjkuje. Bolj izobražen kader lahko vpliva na povečanje 

produktivnosti podjetij, kar lahko pripelje do večje gospodarske rasti in boljšega razvoja regije.  

Tretji predlog je spodbujanje in investiranje v podjetništvo. V pomurski regiji deluje Pomurski 

tehnološki park, ki bi ga bilo treba bolj promovirati in bodoče podjetnike seznaniti z njim. S 

spodbujanjem in investiranjem v podjetništvo se bo povečalo število novih podjetij, s čimer se 

bo povečalo tudi število delovnih mest. Ob tem povečanju števila delovnih mest bo regija 

postala privlačnejša za priseljevanje, kar bo povečalo število prebivalcev regije.  

Regija se srečuje tudi z upadom števila rojstev in vedno starejšim prebivalstvom. Tukaj se 

pojavi vprašanje, kako regijo narediti privlačnejšo za priseljevanje oziroma zmanjšanje 

odseljevanja mladih. Preprostega odgovora na to vprašanje ni, saj vsakega posameznika 

privlačijo druge stvari. Koraka v pravo smer sta že spodbujanje podjetništva in povečanje 

števila delovnih mest, ki so glavni razlog za odseljevanje mladih. Tudi ohranjeno naravno 

okolje in možnost športnih aktivnosti ter preživljanje prostega časa v naravi so lahko dejavniki, 

ki bi privabili ljudi v regijo. 

Predlogi za nadaljnje raziskovanje so, da se analiza opravi na daljšem obdobju, npr. 30 let, kjer 

bi bil razvoj regije bolj opazen. Analizirali bi se lahko tudi drugi dodatni kazalniki, ki bi 

raziskavo naredili še bolj poglobljeno. Prav tako bi bilo zanimivo analizirati kazalnike več regij 

skozi daljše obdobje in jih primerjati med sabo. Iz primerjave bi bilo mogoče razbrati, katera 

regija se razvija hitreje, katera počasneje in katere regije so bolj in katere manj razvite.  
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Priloga 1 

 

Preglednica 1: Število živorojenih od leta 2002 do 2017 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 17.501 957 

2003 17.321 1.044 

2004 17.961 1.031 

2005 18.157 979 

2006 18.932 970 

2007 19.823 997 

2008 21.817 1.058 

2009 21.856 1.115 

2010 22.343 1.045 

2011 21.947 1.047 

2012 21.938 1.047 

2013 21.111 1.026 

2014 21.165 1.009 

2015 20.641 1.003 

2016 20.345 950 

2017 20.241 1.053 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 1: Gibanje števila živorojenih od leta 2002 do 2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 2: Število živorojenih na 1.000 prebivalcev od leta 2002 do 2017 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 8,8 7,7 

2003 8,7 8,5 

2004 9 8,4 

2005 9,1 8 

2006 9,4 7,9 

2007 9,8 8,2 

2008 10,8 8,8 

2009 10,7 9,3 

2010 10,9 8,8 

2011 10,7 8,8 

2012 10,7 8,8 

2013 10,3 8,7 

2014 10,3 8,6 

2015 10 8,6 

2016 9,9 8,2 

2017 9,8 9,1 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 2: Gibanje števila živorojenih na 1.000 prebivalcev od leta 2002 do 2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

  

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

Š
te

v
il

o
 ž

iv
o

ro
je

n
ih

 n
a 

1
.0

0
0

 p
re

b
iv

al
ce

v

Leta

Živorojeni na 1.000 prebivalcev

Slovenija Pomurska



Priloga 1 

 

Preglednica 3: Celotna stopnja rodnosti od leta 2002 do 2017 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 1,21 1,04 

2003 1,20 1,15 

2004 1,25 1,14 

2005 1,26 1,10 

2006 1,31 1,10 

2007 1,38 1,13 

2008 1,53 1,27 

2009 1,53 1,40 

2010 1,57 1,32 

2011 1,56 1,35 

2012 1,58 1,38 

2013 1,55 1,42 

2014 1,58 1,45 

2015 1,57 1,48 

2016 1,58 1,44 

2017 1,62 1,67 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019  

 

Slika 3: Gibanje celotne stopnje rodnosti od leta 2002 do 2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 4: Število umrlih od leta 2002 do 2017 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 18.701 1.429 

2003 19.451 1.509 

2004 18.523 1.382 

2005 18.825 1.422 

2006 18.180 1.318 

2007 18.584 1.338 

2008 18.308 1.337 

2009 18.750 1.377 

2010 18.609 1.318 

2011 18.699 1.411 

2012 19.257 1.335 

2013 19.334 1.366 

2014 18.886 1.368 

2015 19.834 1.353 

2016 19.689 1.361 

2017 20.509 1.376 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 4: Gibanje števila umrlih od leta 2002 do 2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 5: Število umrlih na 1.000 prebivalcev od leta 2002 do 2017 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 9,4 11,5 

2003 9,7 12,2 

2004 9,3 11,2 

2005 9,4 11,6 

2006 9,1 10,8 

2007 9,2 11 

2008 9,1 11,1 

2009 9,2 11,5 

2010 9,1 11 

2011 9,1 11,8 

2012 9,4 11,3 

2013 9,4 11,6 

2014 9,2 11,7 

2015 9,6 11,6 

2016 9,5 11,8 

2017 9,9 11,9 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 5: Gibanje števila umrlih na 1.000 prebivalcev od leta 2002 do 2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 6: Umrli dojenčki na 1.000 živorojenih od leta 2002 do 2017 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 3,8 9,4 

2003 4 4,8 

2004 3,7 6,8 

2005 4,1 6,1 

2006 3,4 4,1 

2007 2,8 4 

2008 2,4 0,9 

2009 2,4 3,6 

2010 2,5 0 

2011 2,9 3,8 

2012 1,6 0 

2013 2,9 0 

2014 1,8 4 

2015 1,6 1 

2016 2 2,1 

2017 2,1 0,9 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 6: Gibanje števila umrlih dojenčkov na 1.000 živorojenih od leta 2002 do 2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 7: Priseljeni iz drugih regij na 1.000 prebivalcev od leta 2002 do 2017 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 3,3 2,5 

2003 3,2 2,1 

2004 3,3 2,3 

2005 3,5 2,4 

2006 4,2 3,2 

2007 4,4 2,8 

2008 23,5 21,2 

2009 19,4 15,2 

2010 21,3 18,1 

2011 22,2 20,1 

2012 22,9 19,8 

2013 23,1 19 

2014 23,4 20,7 

2015 23 19,7 

2016 22,8 19,9 

2017 22,8 19,3 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 7: Gibanje števila priseljenih iz drugih regij na 1.000 prebivalcev od leta 2002 do 

2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 8: Odseljeni v druge regije na 1.000 prebivalcev od leta 2002 do 2017 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 3,3 2,7 

2003 3,2 2,6 

2004 3,3 2,7 

2005 3,5 2,8 

2006 4,2 3,2 

2007 4,4 3,3 

2008 23,5 26,7 

2009 19,4 18,2 

2010 21,3 18,4 

2011 22,2 18,5 

2012 22,9 20 

2013 23,1 20,7 

2014 23,4 20,5 

2015 23 19,4 

2016 22,8 19,1 

2017 22,8 19,3 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 8: Gibanje števila odseljenih v druge regije na 1.000 prebivalcev od leta 2002 do 

2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 9: Skupni selitveni prirast od leta 2002 do 2017 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 1.865 –54 

2003 3.412 –74 

2004 1.902 –88 

2005 6.436 72 

2006 6.267 3 

2007 14.250 26 

2008 18.584 –605 

2009 11.508 –399 

2010 –521 –107 

2011 2.059 205 

2012 644 –681 

2013 487 –555 

2014 –490 –100 

2015 507 –243 

2016 1.051 –195 

2017 1.253 –372 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 9: Gibanje skupnega selitvenega prirasta od leta 2002 do 2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 10: Število prebivalcev od leta 2002 do 2017 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 1.994.026 123.948 

2003 1.995.033 123.550 

2004 1.996.433 123.073 

2005 1.997.590 122.717 

2006 2.003.358 122.453 

2007 2.010.377 122.068 

2008 2.025.866 121.824 

2009 2.032.362 119.537 

2010 2.046.976 119.548 

2011 2.050.189 119.145 

2012 2.055.496 118.988 

2013 2.058.821 118.022 

2014 2.061.085 117.133 

2015 2.062.874 116.670 

2016 2.064.188 116.078 

2017 2.065.895 115.477 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 10: Gibanje števila prebivalcev od leta 2002 do 2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 11: Povprečna starost prebivalcev od leta 2002 do 2017 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 39,5 39,8 

2003 39,8 40,2 

2004 40,1 40,5 

2005 40,4 40,8 

2006 40,7 41,1 

2007 41 41,5 

2008 41,2 42 

2009 41,4 42,4 

2010 41,6 42,7 

2011 41,8 43 

2012 42 43,3 

2013 42,2 43,6 

2014 42,4 44 

2015 42,6 44,3 

2016 42,9 44,5 

2017 43,1 44,8 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 11: Gibanje povprečne starosti prebivalcev od leta 2002 do 2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 12: Delež prebivalcev starih 65 let ali več (v %) 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 14,6% 15,1% 

2003 14,9% 15,2% 

2004 15,2% 15,3% 

2005 15,5% 15,4% 

2006 15,7% 15,7% 

2007 16,0% 16,0% 

2008 16,3% 16,6% 

2009 16,5% 17,2% 

2010 16,6% 17,4% 

2011 16,6% 17,5% 

2012 17,0% 17,9% 

2013 17,3% 18,4% 

2014 17,7% 18,9% 

2015 18,2% 19,5% 

2016 18,7% 20,3% 

2017 19,1% 20,9% 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 12: Gibanje deleža prebivalcev starih 65 let ali več (v %) 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 13: Dosežena izobrazba prebivalstva starega 15+ let v letu 2002 in od leta 

2011 do 2017 

Leto Slovenija Pomurska regija 

 Osnovnošolska  Srednješolska Višja in 

visoka 

Osnovnošolska  Srednješolska Višja 

in 

visoka 

2002 549.466 899.341 215.062 45.311 49.745 8.216 

2011 513.079 938.588 307.669 39.590 51.207 12.672 

2012 494.454 935.495 331.398 38.303 51.406 13.750 

2013 480.901 937.913 341.912 36.914 51.591 14.074 

2014 470.104 928.291 361.637 35.806 51.094 14.835 

2015 457.188 926.435 374.941 34.654 51.280 15.363 

2016 443.608 925.832 388.358 33.587 51.241 15.956 

2017 431.161 919.143 406.997 32.490 50.922 16.816 

Vir: Statistični urad Republike Slovenija 2019 

 

Slika 13: Gibanje dosežene izobrazbe prebivalstva v letu 2012 in od leta 2011 do 2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 14: Bruto domači proizvod od leta 2002 do 2017, v mio EUR 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 23.622 1.011 

2003 25.668 1.066 

2004 27.673 1.151 

2005 29.227 1.189 

2006 31.555 1.248 

2007 35.153 1.361 

2008 37.951 1.431 

2009 36.166 1.366 

2010 36.252 1.356 

2011 36.896 1.414 

2012 36.076 1.396 

2013 36.239 1.418 

2014 37.603 1.460 

2015 38.863 1.471 

2016 40.357 1.531 

2017 43.000 1.611 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 14: Gibanje bruto domačega proizvoda od leta 2002 do 2017, v mio EUR 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 15: Bruto domači proizvod na prebivalca od leta 2002 do 2017, v evrih 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 12.543 8.651 

2003 13.184 8.862 

2004 13.900 9.399 

2005 14.608 9.713 

2006 15.719 10.220 

2007 17.412 11.164 

2008 18.769 11.893 

2009 17.714 11.413 

2010 17.694 11.366 

2011 17.973 11.866 

2012 17.540 11.771 

2013 17.596 12.045 

2014 18.238 12.476 

2015 18.836 12.636 

2016 19.547 13.217 

2017 20.815 13.978 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 15: Gibanje bruto domačega proizvoda na prebivalca od leta 2002 do 2017, v evrih 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 16: Stopnja registrirane brezposelnosti od leta 2002 do 2017 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2002 11,60% 17,60% 

2003 11,20% 17,50% 

2004 10,60% 16,80% 

2005 10,20% 17,10% 

2006 9,40% 15,70% 

2007 7,70% 13,40% 

2008 6,70% 12,20% 

2009 9,10% 15,90% 

2010 10,70% 19,00% 

2011 11,80% 18,00% 

2012 12,00% 17,30% 

2013 13,10% 17,80% 

2014 13,10% 18,40% 

2015 12,30% 18,90% 

2016 11,20% 17,40% 

2017 9,50% 15,20% 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019; Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2019 

 

Slika 16: Gibanje stopnje registrirane brezposelnosti od leta 2002 do 2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019; Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2019 
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Preglednica 17: Stopnja tveganja revščine od leta 2008 do 2017, v % oseb 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2008 12,30% 20,10% 

2009 11,30% 18,80% 

2010 12,70% 21,30% 

2011 13,60% 20,60% 

2012 13,50% 19,20% 

2013 14,50% 19,90% 

2014 14,50% 17,50% 

2015 14,30% 15,30% 

2016 13,90% 14,90% 

2017 13,30% 14,60% 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 17: Gibanje stopnje tveganja revščine od leta 2008 do 2017, v % oseb 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 18: Število oseb pod pragom tveganja revščine od leta 2008 d 2017 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2008 241.000 24.000 

2009 223.000 22.000 

2010 254.000 22.000 

2011 273.000 22.000 

2012 271.000 21.000 

2013 291.000 23.000 

2014 290.000 22.000 

2015 287.000 20.000 

2016 280.000 19.000 

2017 268.000 19.000 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 18: Gibanje števila oseb pod pragom tveganja revščine od leta 2008 do 2017 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 19: Povprečna mesečna bruto plača od leta 2005 do 2017, v evrih 

Leto Slovenija Pomurska regija 

2005 1.157,07 968,81 

2006 1.212,80 1.009,46 

2007 1.284,79 1.062,73 

2008 1.391,43 1.158,19 

2009 1.438,96 1.238,28 

2010 1.494,88 1.309,78 

2011 1.524,65 1.325,62 

2012 1.525,47 1.333,98 

2013 1.523,18 1.336,85 

2014 1.540,25 1.364,55 

2015 1.555,89 1.383,76 

2016 1.584,66 1.412,02 

2017 1.626,95 1.456,24 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 

 

Slika 19: Gibanje povprečna mesečne bruto plače od leta 2005 do 2017, v evrih 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2019 
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Preglednica 20: SWOT analiza pomurske regije 

PREDNOSTI SLABOSTI 

- dobra geostrateška lega 

- kakovostno življenjsko okolje 

- multikulturnost 

- dobro razvit zdraviliški turizem 

- tradicija kmetovanja 

- prijaznost in gostoljubnost domačinov 

- akumulirano znanje v določenih industrijah 

(kovinskopredelovalna, elektro, živilsko-

predelovalna) 

- visoko usposobljena delovna sila 

- velik potencial obnovljivih virov energije 

(geotermalna energija, voda, sonce, les) 

- neokrnjena narava in biotska raznovrstnost 

- kakovost kulinarične ponudbe 

- pestrost kulturnega izročila in bogata 

kulturna krajin 

- velika stopnja brezposelnosti 

- nizka stopnja sodelovanja in povezovanja 

med različnimi sektorji 

- premalo izkoriščeni potenciali na podeželju 

- premajhna energetska učinkovitost 

- nizka stopnja inovacijske in podjetniške 

kulture 

- razdrobljenost in nepovezanost turistične 

ponudbe in turističnih akterjev 

- pomanjkanje vrhunskih managerskih znanj 

in izkušenj 

- neučinkovito prostorsko in prometno 

načrtovanje 

- nizka konkurenčnost, produktivnost 

kmetijskega sektorja 

- premajhna energetska učinkovitost 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- čezmejno in mednarodno sodelovanje in 

povezovanje 

- povečanje deleža lokalne (samo)oskrbe 

- koncentracija na ključne projekte z 

največjimi razvojnimi učinki 

- vzpostavljanje kratkih verig z lokalno in 

ekološko pridelanimi živili 

- učinkovitejše prostorsko in regionalno 

načrtovanje 

- potencial kulturne dediščine ter kreativnih in 

kulturnih industrij ter povezovanje s 

turizmom in podjetništvom 

- raba obnovljivih virov energije 

- spodbujanje tehnološkega razvoja in 

inovacij, podjetništva in kreativnosti 

- razvoj in prilagajanje programov 

izobraževanja in usposabljanja za potrebe 

gospodarstva 

- razvoj butične ponudbe za zdrav življenjski 

slog 

- razvoj turizma na podeželju 

- vključevanje lokalno pridelane hrane v 

turistično ponudbo 

- spreminjanje demografske strukture 

prebivalstva 

-ogroženost kmetijske pridelave 

- naraščanje brezposelnosti 

- onesnaževanje okolja in podnebne 

spremembe 

- počasnost uvajanja tehnoloških sprememb 

- slabšanje zdravja prebivalcev 

- močna konkurenca uveljavljenih 

(sosednjih) držav v turizmu 

- zmanjševanje dostopnosti do izobraževanja 

in zdravstvenih storitev 

- neustrezen prostorski razvoj 

- izguba in zaostajanje za trendi razvoja 

poklicev v kreativnih industrijah in drugih 

perspektivnih sektorjih 

Vir: Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o. 2015a, 61. 

 


