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Kama ideš? Domov, na Goričko!
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Vpliv obmejne lege na regionalni razvoj Goričkega
Izvleček
Goričko je severni del Prekmurja in pomurske statistične regije, ki je skozi zgodovinska
obdobja bila vedno periferija državnih tvorb. Odmaknjenost od centrov razvoja je za sabo
pustilo posledice, ki jih spremljamo še danes. Gospodarski razvoj je zaobšel ta gričevnat
predel in zato so se ljudje izseljevali v razvitejše dele Evrope in sveta.
Danes je Slovenija del Evropske Unije in lokacija, ki jo ima Goričko, postavlja to regijo v
popolnoma nov kontekst. V občinah Goričkega so prisotni novi procesi, ki preoblikujejo
pokrajino in spreminjajo družbeno sestavo. Z raziskovanjem izbranih kazalnikov smo
ugotavljali demografske trende in gospodarsko podobo občin na Goričkem.
Ugotavljali smo, kje so glavna zaposlitvena središča na Goričkem, posebno pozornost pa smo
namenili področju dnevnih migrantov, ki se na delo vozijo v Avstrijo. Le ta predstavlja
pomemben vir dohodka za populacijo Goričkega. Da bi dobili odgovore o zaposlovanju
Slovencev na drugi strani državne meje, smo izvedli anketo med zaposlenimi v sosednji
državi, da bi dobili odgovore
Ključne besede: regionalni razvoj, gospodarstvo, demografija, Goričko, dnevni
migranti, zaposlovanje v Avstriji.

Impact of border position on the regional development of Goričko
Abstract
Goričko is situated in northern part of Prekmurje and statistical region of Pomurje, which
through historical periods has always been a periphery due to state formations. Remoteness
from the centres of development has left behind the effects that are observed today. Economic
development has bypassed this area and therefore people have emigrated to the more
developed parts of Europe and the world.
Today, Slovenia is part of the European Union and the location that has Goričko, puts the
region in a completely new context. In communities, which are part of Goričko are presented
new processes that transform the landscape and are changing social composition. The survey
of selected indicators researched demographic trends and economic landscape of
municipalities in Goričko.
We found out where the main job center in Goričko is. Special attention was paid to
commuters who drive to work in Austria. It represents an important source of income for the
population of Goričko. To get answers on Employment Slovenes on the other side of the
border, we conducted a survey among employees in a neighbouring country.
Keywords: regional development, economy, demography, Goričko, commuters,
employment in Austria.
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1. Uvod
Goričko je obmejno območje med državno mejo z Avstrijo in Madžarsko ter predstavlja
periferijo Prekmurja. Z zakasnitvijo razvoja industrializacije v Pomurskem predelu države se
je tudi urbanizacija razvijala pozneje kot drugje v državi in ni zajela širšega podeželskega
prostora, pri čemer mislimo predvsem na Goričko. Koncept policentričnega razvoja, ki bi naj
zagotovil enakomernejši razvoj po celotni državi, se je osredotočal le na ravninski predel
Prekmurja (Klemenčič, 1995). Kljub naporom, da bi industrijske obrate razširili tudi na
gričevnato Goričko, je to ostalo agrarno območje, ki je danes podvrženo različnim družbenim
procesom.
Regija že stereotipno velja za območje izseljevanja ter staranja prebivalstva, kar se preko
zaraščanja zemljišč in ob propadanju nepremičnin kaže tudi v samem prostoru oziroma rabi
tal. V preteklosti se je depopulacija vršila predvsem na račun urbanizacije ali razvoja Murske
Sobote. Danes je v manjši meri že zaznati obraten tok smeri priseljevanj. Goričko postaja vse
bolj privlačno za prebivalce regionalnega središča Prekmurja ter tudi za prebivalce sosednjih
ali oddaljenih regij in držav. Regija ima zaradi odmaknjenosti od urbanih središč ter naravnih
danosti in pestre kulinarike velik turistični potencial, ki pridobiva na pomenu. Razvoj turizma
je v prejšnjih desetletjih na tem predelu Slovenije bil skorajda ničeln.
Vstop Slovenije v Evropsko Unijo ter Schengensko območje je vpel Goričko v sodelovanje z
obmejnimi regijami sosednjih držav, kar spodbuja nova povezovanja ter ustvarja dinamično
okolje. S prostim pretokom delovne sile med državami članicami EU so iz leta v leto
številčnejše vsakodnevne delovne migracije v sosednji državi, kar lahko z vidika agrarne
dejavnosti zaradi deagrarizacije postane resen problem.
Z ustanovitvijo in delovanjem Krajinskega parka Goričko se daje večji poudarek
kmetovalcem, ki svoje pridelke lahko prodajajo pod Kolektivno blagovno znamko Krajinski
park Goričko.

1.1.

Nameni, cilji in hipoteza raziskovanja

Obmejna lega ima lahko precejšnji vpliv na razvoj določenega območja. Kakšen vpliv ima
obmejna lega na razvoj Goričkega, nam v veliki meri ni znano. Poudarek večine raziskav o
regionalnem razvoju te gričevnate pokrajine je na tematiki znotraj državnih meja, a je zaradi
novih trendov zaposlovanja, migracij ter čezmejnih interakcij občin in prebivalstva potrebno
upoštevati tudi zunanje dejavnike.
Namen naloge je raziskati vpliv obmejne lege na regionalni razvoj Goričkega. V nalogi bomo
izpostavili dva vidika regionalnega razvoja. Osredotočili se bomo na segmente gospodarske in
demografske komponente regionalnega razvoja na obmejnem prostoru.
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Glavni cilj raziskovanja je ugotoviti, ali na Goričkem še vedno prevladujejo trendi
izseljevanja in staranja prebivalstva. Dobiti želimo pregled nad gospodarskim stanjem v
občinah na Goričkem ter namestiti glavna zaposlitvena središča in s tem dnevne migracijske
tokove na Goričkem. Želeni cilj je ugotoviti, kakšen vpliv ima čezmejno povezovanje občin
na razvoj obravnavanega območja, z obzirom na morebitne razlike med občinami ob
madžarski in avstrijski meji.
Naša hipoteza je, da obmejna lega pozitivno vpliva na razvoj Goričkega. Predvidevamo, da se
z zaposlovanjem prebivalstva v sosednjih državah izboljšuje standard življenja na
obravnavanem območju ter da se prebivalstvo zaradi možnosti zaposlovanja v Avstriji ali na
Madžarskem ne izseljuje. Pričakujemo, da bomo z raziskovanjem ugotovili, da čezmejno
povezovanje občin dodatno pripomore k razvoju tega predela Prekmurja in k razvoju samih
občin.

2. Metodologija dela
Raziskovanje je potekalo v obliki kabinetnega in terenskega dela. Potek dela smo zasnovali
po vrstnem redu, in sicer tako, da smo začeli s pregledom in analizo literature, v naslednji fazi
je sledilo zbiranje in urejanje statističnih podatkov, tretji sklop pa smo v celoti opravili na
terenu, v občinah na Goričkem in v sosednji Avstriji. Analiza zbranih podatkov in informacij
se je zaključila v zadnji fazi dela, ko smo vse ugotovitve zapisali v tej nalogi.
Večina pregledane literature je bila v obliki člankov in diplomskih nalog, v katerih prevladuje
tematika Krajinskega parka Goričko. Področje gospodarstva se predstavlja preko kmetijstva in
turizma, ki ga mnogi vidijo kot potencial za razvoj območja v prihodnosti. Demografske
značilnosti Goričkega so v literaturi predstavljene v okviru značilnosti Pomurja oziroma
Prekmurja in so v veliki večini postavljene v časovni okvir do leta 2010.
Zelo malo je napisanega o vplivu obmejne lege na razvoj Goričkega ter dnevnih čezmejnih
migrantov, ki se vozijo na delo v sosednjo Avstrijo. Le ti so v zadnjem letu predvsem
medijsko izpostavljeni zaradi t. i. dvojne obdavčitve.
Izpostaviti velja terensko raziskovalno delo prof. dr. Zupančiča iz leta 2000. Proučevali so
vzroke, dinamiko in posledice čezmejnih dnevnih tokov delovne sile v slovenskem
Panonskem prostoru. V raziskavi so med drugim sklepali tudi, da postaja panonski prostor
vedno bolj tranziten ter da čezmejne migracije pripomorejo k demografski in socialni
stabilizaciji obmejnega prostora (Zupančič, 2000).
Po končanem analiziranju literature smo si zastavili definicijska izhodišča ter izbrali ustrezne
in dostopne kazalnike za obravnavano tematiko, ki je v nalogi predstavljena v obliki
statističnih podatkov. Slednji so bili pridobljeni na straneh Statističnega urada Republike
Slovenije, in sicer za časovno obdobje od leta 2000 do leta 2014. Posamezni podatki za
določene kazalnike so bili glede na časovno obdobje različno dosegljivi. Podatke o kmetijstvu
smo pridobili iz popisa leta 2000 in popisa leta 2010. Statistična dejstva so bila uporabljena za
izdelavo razpredelnic in grafikonov ter za kartografski prikaz dosedanjega demografskega in
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gospodarskega stanja na območju. Kartografsko gradivo je bilo izdelano s programsko
opremo ArcGis. Podlaga za prikaz občin je bil rastrski sloj občin iz leta 2014, pridobljen na
strežniku v geografskem informacijskem in kartografskem laboratoriju (GIKL).

2.1.

Intervjuji in ankete

Glavna tehnika raziskovanja v okviru kvalitativnih metod, ki so bile uporabljene v
raziskovanju, je tematski polstrukturirani intervju. Prehodno smo pripravili vprašanja za
intervjuje in jih med samim poizvedovanjem dopolnjevali. Intervjuvani so bili izbrani glede
na predhodno poznavanje tematike in s pomočjo pregledane literature. Osredotočila sem se na
akterje v prostoru, ki imajo določen vpliv na razvoj Goričkega ali so del proučevane
gospodarske komponente. Z intervjuji sem želela pridobiti čim več različnih zornih kotov
videnja obmejne lege. Pomembno vlogo pri raziskovanju je imelo tudi samo opazovanje
okolice in dogajanja na posameznih predelih Goričkega, ki je potrdilo določene domneve.
Razpredelnica 1: Seznam intervjuvanih.

Intervjuvanec
g. Bertalanič  v preteklosti zaposlen v podjetju v Avstriji
g. Novak župan občine Puconci
g. Orban župan občine Hodoš
g. Škalič župan občine Kuzma
g. Šlihthuber župan občine Gornji Petrovci
g. Vogrinčič župan občine Cankova
ga. Horvat Zavod za okolje in turizem Dobrovnik
ga. Kous Ivanič Turistična kmetija Ferencovi
ga. Smodiš Turistična kmetija Smodiš

Za zbiranje informacij področja dela v sosednih državah smo uporabili anketni vprašalnik, ki
predstavlja kvantitativni instrument za zbiranje podatkov. Informacije, pridobljene z intervjuji
smo nadgradili z anketnimi vprašalniki zaposlenih v sosednjih državah. Vprašalnik je
sestavljalo 15 vprašanj, od tega 6 vprašanj zaprtega in 4 vprašanja odprtega tipa ter 5
kombiniranih vprašanj. Anketa je bila anonimna, saj smo predvidevali, da bi bilo ljudi težje
privabiti k sodelovanju, kar se je izkazalo kot dobra poteza.
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Anketiranje smo izvajali dva dni, in sicer 13. 5. na območju hotelskih objektov v Bad
Radkersburgu in 4. 6. v Kuzmi, Rogaševcih, na Pertoči, v Cankovi, na Gradu in v Moravskih
Toplicah. Anketiranje v Avstriji je potekalo v popoldanskih urah ter čez cel dan na Slovenski
strani meje. Odločili smo se za terensko delo, zato nismo izvajali anketiranja preko spletnih
strani, saj smo želeli dobiti mnenja oziroma videnja tematike sodelujočih ob reševanju ankete.
Rezultati anketnih vprašalnikov so predstavljeni v podpoglavju v končnem delu naloge.
Število zaposlenih smo poskušali dobiti s poizvedovanjem po različnih institucijah ter preko
elektronske pošte tudi pri samih avstrijskih podjetjih.
Slika 1: Kartografski prikaz območja terenskega dela

Avtor: Marija Glavaš, 2016.

Magistrska naloga zadeva dve komponenti regionalnega razvoja, in sicer gospodarsko in
demografsko. Potrebno je poudariti, da v nalogo nisem vključila okoljske komponente in zato
tudi v nalogi ni uporabljenih okoljskih kazalnikov. V okviru mojega raziskovanja sem
poskušala upoštevati čim bolj celostni pristop, kar pomeni, da sem raziskovala procese in
pojave z obzirom na medsebojno povezovanje. Uporabljala sem raznolike metode in
upoštevala različne informacije ter videnja oziroma mnenja ljudi.
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2.2.

Definicijska izhodišča

2.2.1. Podeželje
Pojem podeželje je opredeljen z različnimi definicijami in kriteriji. V preteklosti, ko so bile
meje med urbanim in ruralnim okoljem jasno vidne, je podeželje predstavljajo vse tisto, kar ni
bilo mesto. Podoben pristop pojmovanja podeželja obstaja tudi danes, vendar se zaradi vse
večje integracije podeželja in mesta uporabljajo pristopi, ki obravnavajo ruralno območje na
podlagi njegovih značilnosti.
V razvojnih dokumentih Evropske Unije se uporablja urbano-ruralna klasifikacija
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation
and Development), ki je bila razvita z namenom mednarodnih primerjav stanja in trendov v
ruralnih območjih. Omenjena klasifikacija temelji na osnovi meril o stopnji ruralnosti, gostoti
poselitve in velikosti urbanega centra v regiji ter opredeljuje urbana in ruralna območja na
lokalni in regionalni ravni. Na lokalni ravni je meja med mestnim in ruralnim območjem
določena z gostoto 150 prebivalcev na km2 v lokalni enoti (Lužnik, 2010). Na drugi ravni se
za razvrščanje uporabljajo regije po NUTS 3, ki se glede na delež prebivalstva, ki živi v
podeželskih naseljih oziroma v podeželskih skupnostih, delijo na tri kategorije: pretežno
urbana, zmerno ruralne in pretežno ruralne (Statistični urad…, 2015). V Sloveniji, glede na
gostoto poselitve, nobena regija ne spada v kategorijo pretežno urbana regija. Razvrščenost
slovenskih statističnih regij po urbano-ruralni tipologiji je prikazana v spodnji razpredelnici.
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Razpredelnica 2: Razvrstitev statističnih regij Slovenije po urbano-ruralni tipologiji

Pretežno urbana regija

Zmerno ruralna regija

Pretežno ruralna regija

Gorenjska, Obalno-kraška,
Osrednjeslovenska,
Savinjska, Zasavska

Koroška, Goriška,
jugovzhodna Slovenija,
Notranjsko-kraška,
Podravska, Pomurska,
Spodnjeposavska

Vir podatkov: Statistični urad…, 2015.

Slika 2: Kartografski prikaz statističnih regij po OECD tipologiji

Vir podatkov: SURS, 2015.

V obdobju razvoja mest in s procesi urbanizacije se je v preteklosti vršila koncentracija
delovnih mest in kapitala v mestnih okoljih. Podeželski predeli so stagnirali in nazadovali, kar
je privedlo do velikih razvojnih razlik med urbanim in ruralnim okoljem. V namen
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odpravljanja razvojnih neskladij so se razvili različni koncepti in pristopi k razvijanju ruralnih
predelov.
Po drugi svetovni vojni se je uveljavil t. i. eksogeni koncept razvoja podeželja. Le ta
predpostavlja, da se razvoj podeželja določa od zunaj, pri čemer niso upoštevane lokalne
karakteristike samega območja. V povojnem obdobju se je omenjeni koncept osredotočal na
nizko produktivnost v kmetijstvu ter marginalizaciji podeželja. Sam razvoj ruralnih območij
je bil usmerjen v modernizacijo kmetijstva, industrializacijo ter v spodbujanje migracij
delovne sile med podeželjem in mesti, z namenom koncentracije prebivalstva in tudi kapitala
v mestih. V 70-ih letih prejšnjega stoletja so se začele kazati pomanjkljivosti eksogenega
razvoja. Tovrsten razvoj ni upošteval neekonomskih vidikov življenja na podeželju, ni
podpiral kulturnih in okoljskih značilnosti predelov, usmerjali so ga zunanji strokovnjaki itd.
Eksogeni koncept razvoja je sčasoma začel nadomeščati endogeni koncept, ki sloni na
»bottom up« pristopu k razvoju ruralnega območja.
Endogeni razvoj podeželja kot proces temelji na aktiviranju različnih in/ali ustreznih notranjih
virov in potencialov nekega območja. Endogeni regionalni razvoj stremi k celostnemu razvoju
in vključevanju lokalnega prebivalstva ter ga pogosto označujemo kot pristop od spodajnavzgor, participativni pristop ali tudi kot ljudski pristop. Z razliko od eksogenega pristopa
oziroma modela razvoja, kjer je glavni poudarek na privabljanju zunanjih vlagateljev, se pri
endogenem razvoju osredotoča na povečanje in rabo lokalnih endogenih virov. Eden iz med
predpogojev za uspeh endogenega razvoja je sodelovanje, izmenjava informacij in
součinkovanje med vsemi udeleženci (Potočnik, Slavič, 2010).
Cilj tovrstnega pristopa ni le gospodarski razvoj, ampak razvoj skupnosti ter revitalizacija
podeželja s povečanjem in dodajanjem vrednosti lokalnim virom v skladu s prednostnimi
nalogami in prednostmi lokalne skupnosti. Glavni učinki endogenega procesa zahtevajo
dolgoročni proces in so velikokrat nemerljive narave. Endogeni dejavniki so vitalnega
pomena za razvoj podeželja in ustvarjajo prednosti, ki privabijo zunanje vlagatelje, ki so
potem generator razvoja podeželja (povečanje števila delovnih mest, rast dohodka ipd.)
(Potočnik, Slavič, 2010).

2.2.2. Regija in regionalni razvoj
Regija je večplastni in strukturni pojem. Torej je njena vsebina odvisna od zornega kota
gledanja. Definicija regije in samo razumevanje regije je danes drugačno kot pred desetletji.
Povezanost med fizičnim okoljem in socio-ekonomskimi procesi je vse manjša in zato regija
ni več nekaj celostnega in ne zajema več vseh pokrajinotvornih elementov, temveč se nanaša
le na izbrane.
Po Hagget-u se definicija regije glasi: »Regija je srednje veliko območje, ki se po določenih
značilnosti razlikuje od sosednjega.« (Drozg, 2004; cv: Hagget, 1975). V leksikonu
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Geografija je regija opredeljena kot večje območje oziroma bolj ali manj enovit del
zemeljskega površja, ki ima svojevrstne pokrajinske sestavine. Zaradi svojevrstnih procesov
ter njihovega součinkovanja ter prepletanja regija predstavlja značilno pokrajinsko enoto z
enakimi družbenimi ali naravnimi značilnostmi (2008, str. 469).
Pogledi in razlage o regionalnem razvoju se velikokrat razlikujejo, saj je pojmovanje
regionalnega razvoja odvisno od teoretičnih in ideoloških izhodišč, od institucij ter vloge in
vrste deležnikov. V splošnem je razvoj celovit in večdimenzionalen proces družbenih
sprememb, v katerem se preobražata značaj in struktura gospodarstva ter družbe (Gulič,
Praper, 2000). Regionalni razvoj zajema spremembe, ki so namenjene zmanjševanju razlik v
stopnji razvitosti regij in obenem zmanjšanju razlik v kakovosti življenja prebivalcev regije.
Razvojni subjekti premagujejo ovire za kakovostno izrabo lastnih razvojnih potencialov ter s
spodbujanjem samoiniciativnosti in samorazvoja regij ustvarjajo pogoje za učinkovit, skladen
razvoj gospodarstva in družbe (Gulič, Praper, 2000).
V drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja je zaradi industrializacije nekaterih območij v
Sloveniji prišlo do večjih razvojnih razlik. Ekonomski, socialni in prostorski razvoj se je
skoncentriral v manjšem številu najbolj razvitih regij, ki jih odlikujejo najustreznejši
lokacijski pogoji: geografska lega in položaj, tradicija, naravni viri, zadostno število ustrezno
usposobljene delovne sile, raziskovalne organizacije ipd. (Kušar, 2005). Predeli države, kjer
se industrializacija ni razvila, so razvojno stagnirali ali celo nazadovali, kar je botrovalo
regionalnim razlikam ter prvim premikom v regionalni politiki.
V Razpredelnici 2 so predstavljeni zakoni regionalne politike v Sloveniji, ki so obravnavali
manj razvita območja.
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Razpredelnica 3: Zakoni regionalne politike v Sloveniji, ki so obravnavali manj razvita območja

Zakon

Zakon o ukrepih za
pospeševanje razvoja
manj razvitih
območij

Zakon o
pospeševanju
skladnejšega
regionalnega
razvoja v SR
Sloveniji

Zakon o spodbujanju
razvoja demografsko
ogroženih območij v
Republiki Sloveniji

Zakon o spodbujanju
skladnega
regionalnega razvoja

Leto sprejetja

1971

1975

1990

1999

Prostorska enota
manj razvitih
območij

občina

občina, krajevna
skupnost

Kkrajevna skupnost,
naselja

občina

Območja v
Sloveniji, ki so
spadala med
manj razvita

Instrumenti,
izvajani v manj
razvitih območjih

Pomurje, Slovenske
gorice, Spodnje
Podravje, Kozjansko,
občini Trebnje in
Črnomelj

gradnja
infrastrukture;
davčne in kreditne
olajšave;
sofinanciranje
investicijskih in
razvojnih
programov;
ukrepi za
pospeševanje
kmetijstva

Pomurje, Slovenske
gorice, Podravje,
Haloze, Kozjansko,
Posotelje,
Tolminsko, Suha
krajina, Brkini,
Zgornje Pokolpje,
Bela krajina

Pomurje, Slovenske
gorice, Podravje,
Haloze, Kozjansko,
Posotelje, Posočje,
Suha krajina, Brkini,
Zgornje Pokolpje,
Bela krajina, Zgornja
Savinjska dol.,
Notranjska, celoten
obmejni pas

kreditne olajšave;
opredeljevanje
planskih usmeritev;
ukrepi davčne
politike;
sofinanciranje
izdelave razvojnih
programov

sofinanciranje
izdelave razvojnih
programov in
izdelave projektne
dokumentacije ter
razvoja lokalne
gospodarske
infrastrukture;
spodbujanje
gospodarskih naložb;
davčne olajšave;
ukrepi socialnega in
zdravstvenega
varstva

Pomurje, Slovenske
gorice, Podravje,
Haloze, Kozjansko,
Posotelje, Suha
krajina, Zgornje
Pokolpje, Bela
krajina, Zgornja
Savinjska dolina,
Notranjska, Spodnje
Posavje, nekatere
občine (Jesenice,
Lukovica …)
subvencije; ugodna
posojila; poroštva;
davčne olajšave in
oprostitve; kapitalski
vložki; prenos
državnega
premoženja v
upravljanje državnim
skladom;
podeljevanje statusa
ekonomskega
območja in
podeljevanje statusa
območij za
pospeševanje
zaposlovanja;
prenos državnega
premoženja lokalnim
skupnostim

Vir podatkov: Kušar, 2005.

V drugi polovici 19. stoletja se je takratna Jugoslavija odmaknila od sovjetskega modela
administrativnega planskega tržnega gospodarstva, kar je pozitivno vplivalo na gospodarski
razvoj Prekmurja. K pozitivnim premikom so pripomogla uvedba samoupravljanja, večja
samostojnost podjetij ter zametki tržnega gospodarstva. Začela so se razvijati podjetja, ki so
kasneje postala glavno gonilo tega dela Slovenije. Takratna liberalna politika slovenskega
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političnega vodstva je z instrumenti policentričnega razvoja in ukrepi za spodbujanje
hitrejšega razvoja manj razvitih območij pripomogla h gospodarski rasti (Horvat, 1999).
V letu 1971 je Slovenija začela s politiko skladnejšega razvoja države. Sprejet je bil Zakon o
ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij, ki je »pokril« 18,69 % površine
države, kar se je do leta 1980 povečalo na 30 % površine. Olajšave pri vlaganjih v
gospodarske projekte, vlaganja v negospodarske dejavnosti in v infrastrukturo so doprinesla
svoje k zmanjšanju regionalnih razlik (Horvat, 1999). Pred sprejetjem zakona so bili
industrijski obrati – peščica le teh – omejeni na ravninski del. Gričevnato zaledje je ostalo
nerazvito. S sprejetjem Zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij so bila
večje pozornosti deležna obmejna in narodnostno mešana območja. Do konca 90. let so se
pojavili industrijski obrati tudi na obmejnem Goričkem prostoru, čeprav ti kraji niso dobili
pomembnejšega središča. Po zakonu iz leta 1971 je bilo opaziti porast števila zaposlenih v
sekundarnem sektorju (Klemenčič, 1991).
Konec 80. let je Slovenija opustila politiko spodbujanja manj razvitih območij oziroma je
zmanjševala obseg finančnih sredstev, kar je zopet povečalo razlike med regijami. Razlike so
se povečevale tudi po osamosvojitvi Slovenije. Regionalna politika v 90. letih ni prinesla
želenih učinkov. Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij je zanemarjal
gospodarski razvoj kot pogoj za ohranitev poseljenosti. Zakon je vključeval kar 61 % države,
hkrati pa ni zagotavljal sredstev ali organizacije za doseganje lastnih ciljev.
Regionalne razlike se v 90. letih prejšnjega stoletja niso zmanjšale. Na področju političnega
delovanja je manjkala politika policentričnega razvoja oziroma je bila odrinjena v ozadje, kar
je dokazovalo tudi zmanjševanje izdatkov državnega proračuna, namenjenih za manj razvita
območja.
Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja je do leta 2005 uvajal številne spremembe in
dopolnitve. Slovenija se je v tem obdobju aktivno pripravljala za vstop v Evropsko unijo in
zaradi zahtev po čim večjem prilagajanju načelom politike Evropske unije ter neustrezne
določitve prednostnih območij delovanja regionalne politike, je leta 2005 v veljavo stopil nov
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Bojnec, Djurić, 2010). Ta zakon je v
letu 2011 uvedel spremembe glede problemskih območij.
Za obravnavano območje velja izpostaviti Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v
obdobju 2010–2015, ki je bil sprejet v marcu 2009. Zakon je določal dodatne ukrepe za
spodbujanje razvoja Pomurske regije in način njihovega financiranja. Ustanovljena je bila
Projektna pisarna Vlade republike Slovenije, ki je povezovala razvojne deležnike in javne
institucije z zasebnimi. Pomemben akter pri izvajanju nalog Zakona je bila tudi Regionalna
razvojna agencija Mura (RRA Mura), ki je opravljala naloge Projektne pisarne ter
zagotavljala logistične in vsebinske podpore gospodarskim subjektom in občinam v Pomurju.
S prenehanjem delovanja Projektne pisarne je RRA Mura od leta 2013 delovala kot
samostojna, osrednje regijska razvojna institucija (Letno poročilo…, 2013).
Zaradi finančnih težav oziroma nepravilnosti pri delovanju se je RRA Mura oktobra 2015
znašla v stečajnem postopku.
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2.2.3. Čezmejni (dnevni) delovni migrant
Po zakonodaji Evropske Unije je čezmejni delovni migrant ali obmejni delavec oseba, ki dela
v eni od držav Evropske Unije, prebiva pa v drugi in se vsak dan ali vsaj enkrat tedensko
vanjo vrača (Tvoja Evropa, 2016).
V slovenskem obmejnem prostoru imajo migracije že dolgo tradicijo. V današnjem obdobju v
ospredje prihajajo dnevne čezmejne migracije, ki po vstopu Slovenije v Evropsko Unijo in
Schengensko območje pridobivajo na pomenu. Prost pretok storitev in delovne sile omogoča
rezidentom Evropske Unije zaposlovanje pod enakimi pogoji v katerikoli od držav članic.
Eden iz med glavnih razlogov za dnevne čezmejne migracije je delo oziroma zaposlitev.
Možnosti za zaposlitve v domačem okolju primanjkuje, zato se prebivalstvo odpravlja na delo
v sosednjo državo. Glavni tokovi čezmejnih dnevnih delovnih migracij v Sloveniji potekajo v
obmejnem prostoru ob državni meji z Italijo in Avstrijo.
Glede na raziskavo, ki je potekala v letu 2000 in 2001 naj bi se dnevno na delo čez mejo
odpravljalo približno 14.000 Slovencev. Od tega se jih je 8.000 na delo vozi v Italijo ter 6.000
v Avstrijo (Zupančič, 2003). Natančnega števila ljudi, ki se iz Slovenije dnevno vozi na delo v
sosednje države nimamo.

2.2.4. Obmejna problemska območja
Obmejna problemska območja so glede na Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (ZSRR-2) obmejne občine, v katerih več kot 50 % prebivalcev živi v 10kilometrskem obmejnem pasu in imajo primanjkljaj delovnih mest ter podpovprečno gostoto
poselitve. K obmejnim problemskim občinam sodijo tudi občine, ki neposredno mejijo na
obmejne občine in imajo do 45-minutno povprečno dostopnost do najbližjega priključka
avtoceste ali hitre ceste ali visok delež površin, vključenih v območje Nature 2000 (Zakon o
spodbujanju…, 2015).
Leta 2014 so obmejna problemska območja predstavljala 47,41 delež državne površine, kjer
je prebivalo 21, 68 % prebivalstva Slovenije (Topolšek, 2015).
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Karta 1: Prikaz obmejnih problemskih območij (občin) v Sloveniji

Vir podatkov: SURS, 2015; GURS, 2014.

3. Obravnavano območje
3. 1. Goričko
V nalogi obravnavamo Goričko, ki je po naravnogeografski členitvi del obpanonske ali
subpanonske Slovenije. Terciarno gričevje se razprostira na levem bregu reke Mure, od
državne meje z Avstrijo na zahodu in do meje z Madžarsko na vzhodu. Najsevernejši predel
države na tej lokaciji predstavlja stičišče treh držav.

3.1.1. Fizično-geografske značilnosti Goričkega
Goričko na jugu postopoma prehaja v Mursko ravnino. Gričevnata pokrajina obsega 511 km 2
(Holsedl, 2006) ter je razčlenjeno na široka slemena in vmesne široke doline ob levih pritokih
Ledave na zahodu in Krke na severu (Natek, 2008).
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Goričko je skupaj z Mursko ravnino odprto proti Panonski kotlini in ima zmerno celinsko
podnebje vzhodne Slovenije ali obpanonsko (subpanonsko) podnebje. Za omenjeno podnebje
so značilne hladne zime in vroča, sušna poletja. Temperatura najhladnejšega meseca zmerno
celinskega podnebja se giblje med 0 in -3° C in med 15 in 20° C v najtoplejšem mesecu.
Aprilske temperature so višje oziroma enake temperaturam v oktobru. Povprečna letna
temperatura se giblje od 8 do 10° C. Letna količina padavin na tem območju je med 800 in
1000 mm, kar je značilnost celinskega padavinskega režima (Ogrin, 1996). Čeprav je višek
padavin v poletnih mesecih, zaradi relativno nizkih količin padavin pogosto pride do suše.
Z geološkega vidika pripada Goričko udornemu terciarnemu bazenu panonskega obrobja t. i.
Graškemu zalivu, ki ga je ob koncu oligocena zalilo Panonsko morje. Močnejša epirogenetska
dviganja in orogeneze v centralnih delih Alp ter na panonskem obrobju so povzročila
intenzivno akumulacijo rečnih sedimentov v panonskem bazenu in umikanje morja proti
vzhodu. Dvigovanje zemeljskega površja je povzročilo intenzivnejše vrezovanje rek v
ozemlje Goričkega. Izoblikovalo se je današnje gričevje s številnimi pliocenskimi terasami
oziroma ravniki (Osnovna geološka karta SFRJ, 1970). Najvišji vrh na tem gričevnatem
predelu je Sotinski breg ali Kugel, s 418 m nadmorske višine.
Površje Goričkega je razčlenjeno na ozke, kratke in vlažne doline, ki so jih oblikovale tekoče
vode z dežno-snežnim pretočnim režimom. Poletni pretoki so zaradi manjše količine padavin
in visokih temperatur ter velike evapotranspiracije nižji od zimskih. Spomladanski snežni
pretočni višek presega jesenskega, ki je posledica deževja (Ogrin, 2009). Glavni vodotok
Goričkega je Ledava, ki je glede na porečje in številu pritokov največja reka Goričkega.
Glede na velikost ji sledi potok Krka na vzhodnem delu Goričkega ter potok Kučnica, ki je
mejni potok z Avstrijo.
Z zajezitvijo Ledave je v občini Rogašovci nastalo akumulacijsko Ledavsko jezero, ki
zavzema približno 150 hektarjev površine. Nastalo je v namen zadrževanja vode ob večjih
nalivih. Poleti jezero vpliva na bolj vlažno klimo in na sam sistem talnih voda. Jezero je še v
začetku 90. let privabljalo turiste, danes pa se jezero zarašča in zamuljuje. Poleg Ledavskega
velja omeniti tudi Bukovniško jezero, ki leži v občini Dobrovnik. Bukovniško jezero obsega
površino v velikosti približno 7 hektarjev in je za razliko od Ledavskega jezera priljubljena
turistična destinacija.
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Slika 3: Ledavsko jezero iz jugozahodne proti severovzhodni smeri.

Avtor: Marija Glavaš, 2015.

Preperevanje matične podlage in podnebje s svojim eksogenim delovanjem prispevata k
nastajanju prsti. Na Goričkem prevladujejo slabo rodovitne kisle rjave prsti, ob vodotokih pa
so se na sedimentnih kamninah razvile oglejene in obrečne prsti (nekarbonatne kamnine,
glina, pesek) (Veliki atlas Slovenije, 2012). Medtem ko severne, osojne strani gričevja
poraščajo večinoma gozdovi, so prisojne strani izkoriščene za travniške površine ter v
termalnem pasu za vinograde in sadna drevesa, saj so na nadmorski višini od 30 do 300 m
možnosti pozebe manjše (Olas, 1996).

3.1.2. Zgodovinski oris
Goričko se je, tako kot celotno Prekmurje, politično, gospodarsko in kulturno razvijalo ločeno
od preostale Slovenije. Območje je bilo podvrženo spreminjanju državnih meja, kar je
vplivalo na življenje ljudi, družbene procese ter tudi na rabo in oblikovanje prostora.
Zgodovinski oris Goričkega je predstavljen v sklopu zgodovinskega dogajanja na območju
celotnega Prekmurja.
Slovenska poselitev se je na panonskem območju začela v 6. stoletju s prihodom Slovanov.
Sredi 9. stoletja je predel današnjega Prekmurja spadal pod kneževino Spodnje Panonije, ki je
kasneje postala frankovska obmejna regija (Zupančič, 2009). Konec 9. stoletja so
zaznamovali vpadi Madžarov, ki so izkoristili nestabilnost frankovske države in leta 894
zavzeli spodnjo Panonijo (Sedar, 2013). V 10. stoletju so si Madžari ustvarili mejnoobrambni pas, ki je obsegal ozemlje do Gornje Radgone in Ptuja. Kasneje se je ta pas omejil
na potok Kučnico, kjer se je v 13. stoletju dokončno formirala meja med Avstrijo in
Madžarsko. Meja je potekala po Kučnici in reki Muri ter ostala nespremenjena vse do leta
1919. Prekmurje se je do 20. stoletja razvijalo pod civilno in cerkveno upravo ogrske
kraljevine (Curk, 1966, Fujs, 2008).
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Ravninski predel današnjega Prekmurja je v začetku 17. stoletja bil izpostavljen opustošenju
Turkov. Najpogostejši pohodi Turkov so se vrstili v pasu na območju Turnišča, Martjancev in
Šalovcev. Ljudje so se, da bi ubežali nasilju, selili v višje predele Goričkega (Fujs, 2008).
Nasilno opustošenje se je končalo okrog leta 1690, ko je padla Velika Kaniža, ki je veljala za
njihovo oporišče in izhodišče za vojaške pohode (Škalič, 2001). V obdobju turških vpadov se
je demografska podoba prekmurskega območja zelo poslabšala. K temu so botrovale tudi
kužne bolezni in slabe gospodarske razmere. K zmanjševanju števila prebivalstva pa je
doprinesla tudi reformacija in protireformacija (Ficko, Horvat, 2013).
Večje reforme so Prekmurje dolete v obdobju Marije Terezije, in sicer v času ko je postala
kraljica ogrskega dela dualistične države. Spremembe so se nadaljevale z vladanjem Jožefa II.
Najpomembnejše so bile zagotovo davčne reforme, uvajanje vojaške obveznosti in obvezno
šolstvo (Ficko, Horvat, 2013).
V letih 1869–1910 se je število prebivalcev Goričkega povečalo skoraj za polovico, kar je
pripeljalo do agrarne prenaseljenosti. Gospodarski razvoj je zaobšel Goričko, ki je v 19. in
začetku 20. stoletja razvojno stagniralo oziroma nazadovalo. Gospodarska zaostalost ter
industrializacija monarhije so ob koncu 19. stoletja povzročili izseljevanje prebivalstva iz
goričkega podeželja v mesta ali v razvitejše predele monarhije in v Ameriko. Migracije je
pospešil še propad vinogradništva zaradi trtne bolezni (Ficko, Horvat, 2013).
Upravno-administrativno je bilo Prekmurje razdeljeno na Zalsko in Železno županijo.
Goričko (razen skrajno jugovzhodnega dela) je spadalo v Železno Županijo, ki je obsegalo
celotno Ravensko oziroma Murskosoboški okraj. Lendavski okraj in jugovzhodni del
Goričkega je pripadal Zalski županiji. Po priključitvi Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev
je Prekmurje prešlo pod Dravsko banovino (Zelko, 1996).
Prekmurci so za območje Prekmurje do prve svetovne vojne, ko se je uveljavilo ime
pokrajine, ki označuje pokrajino onstran Mure, uporabljali ime Slovenska krajina. Madžari so
ta del poimenovali Totság in kasneje Vendivég (Zelko, 1996).
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Slika 4: Slovenska krajina

Vir: Olas, 1996.

Konec prve svetovne vojne predstavlja pomemben mejnik v zgodovini Prekmurja in
Goričkega. Po burnem dogajanju v letu 1918 je 12. avgusta 1919 Prekmurje zasedla vojska
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Nove meje so nastale z vzpostavljanjem političnih
kompromisov in brez oziranja na etnične skupine. Državna meja z Avstrijo je nastala po
Saintgermainski mirovni pogodbi 10. septembra 1919, madžarska meja pa po Trianonski
mirovni pogodbi 4. junija 1920. Meja na zahodni strani Goričkega je vasi, ki so imele nemško
večino, priključila k slovenskemu ozemlju, porabski Slovenci pa so ostali na Madžarskem.
Madžarske vasi od Hodoša do Motvarjevcev so pripadale Sloveniji (Ficko, Horvat 2013).
Prometne povezave med Monoštrom in Mursko Soboto ter Lendavo in Lentyem so bile
pretrgane. Pri oblikovanju meja niso bile upoštevane meje šolskih okolišev ali meje župnij
(Klemenčič, 1999).
V drugi svetovni vojni je bilo Prekmurje zopet okupirano s strani Madžarov. Območje je leta
1945 osvobodila vojska Rdeče Armade, ko je Prekmurje bilo znova priključeno k matični
državi, tokrat k Jugoslaviji. Povojno stanje je močno zaznamovala Železna zavesa. Življenje
ob slovensko madžarski meji je bilo izredno oteženo, saj je ločnica »presekala« številne
družinske vezi. Ljudje so bili primorani pustiti svoja imetja na drugi strani meje. Obmejni pas
na madžarski strani je bil načrtno pogozden ter tudi zminiran. Prisoten je bil strog vojaški
nadzor po celotnem pasu (Orban, 2016). Zaradi hermetično zaprte meje obmejni prostor ni bil
deležen gospodarskega razvoja, saj zaradi strogega režima niti ni bil zanimiv za investitorje.
Stanje je bilo nekoliko boljše na zahodni strani Goričkega, ob meji z Avstrijo. Kraji ob
avstrijski meji so se intenzivno povezovali s kraji na drugi strani meje že od 60. let 20.
stoletja, ko sta Avstrija in Jugoslavija podpisali dogovor o možnosti izkoriščanja dvolastniške
zemlje ter dogovor o maloobmejnem prometu. Sledila je ukinitev viz za prestopanje meje, kar
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je še dodatno oživelo ta obmejni predel Goričkega. Ljudje so imeli možnost sezonskega dela v
Avstriji in si s tem nekoliko izboljšali socialni položaj. Ob Madžarski meji je bilo
povezovanje s sosednjo državo možno le preko dveh mejnih prehodov. Zemljišča slovenskih
lastnikov so bila podružbljena, kar je poslabšalo že tako slab socialni položaj kmetov
(predvsem ob vzhodni meji) (Klemenčič, 1991).
Kljub slabim gospodarskim razmeram, pa velja čas po drugi svetovni vojni za čas
vsesplošnega napredka. Naselja so dobila elektriko, sploh nekatere težje dostopne vasi na
Goričkem so dobile cestno povezavo. Napredek je bil viden tudi v kmetijstvu. Sezonski
delavci so si z zasluženim denarjem lahko kupili moderno kmetijsko mehanizacijo, s katero se
je začel tudi sodobnejši način obdelovanja zemlje.
Skozi celotno zgodovino je kmetijstvo predstavljalo glavno panogo, s katero se je
prebivalstvo ukvarjalo. Zaradi fevdalnega sistema in velikih dajatev so kmetje pogosto bili
obubožani.
Pri razvoju Prekmurja je potrebno izpostaviti tudi dedno pravo. Za časa Avstro-Ogrske je v
Ogrskem delu dedno pravo pogojevalo delitev kmetij med dediče, kar je privedlo do izredno
razdrobljene kmečke posesti. Z majhnimi kmetijami se večina družin ni mogla preživljati, kar
je botrovalo k izseljevanju prebivalstva. Medtem ko so se gospodarsko razvijala druga
območja Avstro-Ogrske monarhije, je obmejno območje današnjega Prekmurja stagniralo.
Po priključitvi k novi državi so razlastili madžarske grofe in zemljo razdelili med kmete, ki pa
kaj dosti od kmetovanja niso imeli, saj je bil v veljavi zemljiški maksimum 4 hektarje zemlje.
Priključitev k matični državi je doprinesla k narodnemu razvoju. Investitorjev, ki bi zagnali
gospodarski razvoj na najsevernejši pokrajini v državi, ni bilo. Ljudje so bili primorani, tako
kot že v prejšnjih desetletjih, odhajati na sezonska dela ali se izseliti v razvitejše dele Evrope
in sveta.
Danes je Prekmurje kot del republike Slovenije del Evropske unije. Odprtje državnih mej je
postavilo deželo ob Muri ter Goričko v nov kontekst. Ta del države, ki se je v preteklosti v
različnih državnih tvorbah zaradi obmejnosti razvijal počasneje in bil nezanimiv za mnoge
investicije, ima v današnjem obdobju možnosti za razvoj prav zaradi obmejne lege. Narodi, ki
jih je nekoč razmejevala državna meja, se zopet povezujejo in vzpostavljajo različne vezi.
Obmejnost, zgodovinski in kulturni dejavniki so pokrajini doprinesli etnično in versko
raznolikost. Verska sestava prebivalstva na Goričkem se razlikuje med občinami in je najbolj
raznolika na vzhodni strani pokrajine. Prevladuje katoliška, sledi ji evangeličanska
veroizpoved, obstajajo pa tudi manjše skupine muslimanov (Dobrovnik), pravoslavcev
(Puconci), kalvinistov (Motvarjevci, Moravske Toplice), binkoštnikov, baptistov, Jehove
priče (Lapuh, 2007).
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Slika 5: Binkoštna cerkev v Nuskovi.

Avtor: Marija Glavaš 2015.

Obravnavana gričevnata pokrajina danes spada v Pomursko statistično regijo, ki se glede na
urbano-ruralno tipologijo OECD uvršča med pretežno ruralne regije, kar pomeni, da je delež
prebivalstva v podeželskih naseljih večji od 15 %. Po raziskavah avtorjev razvojno-tipološke
členitve podeželja v Sloveniji iz leta 2000 se večina območja Goričkega uvršča med območja
praznjenja oziroma območja intenzivnega praznjenja. Manjši osrednji predel so opredelili kot
območje potencialnega praznjenja (Fabjan in sod., 2000).
Slika 6: Kartografski prikaz podrobnejše tipološke členitve podeželja Slovenije iz leta 2000.

Vir podatkov: Fabjan, Gosar, Kovačič, Perpar, 2000.

18

3.2. Občine Goričkega
Goričko v celoti spada v Pomursko statistično regijo in obsega 11 občin. Več kot polovica
občin je bila ustanovljena v letu 1994, ko se jih je velika večina odcepila od takratne občine
Murska Sobota. Občina Cankova je od leta 1994 bila del občine Tišina–Cankova in se je
osamosvojila leta 1998 (Občina Cankova. Ustanovitev občine, 2015). Istega leta sta se
osamosvojili občina Šalovci in občina Hodoš, ki sta do leta 1994 spadali v murskosoboško
občino, od leta 1995 do leta 1998 pa sta tvorili skupno občino Hodoš–Šalovci. Občina Kobilje
in Dobrovnik sta pred ustanovitvijo spadali pod občino Lendava.
Zaradi naravnogeografskih danosti prevladujejo razložena naselja. Vasi torej nimajo
strnjenega tlorisa, ampak so hiše razporejene po pokrajini ali po vrhu slemen. Občine, ki se
stikajo z Ravenskim in Dolinskim, imajo gričevnat in ravninski predel, saj ležijo na prehodu
Goričkega v Mursko ravnino. V predelih občin, ki prehajajo ali so že del Ravenskega
prevladujejo obcestna naselja.
Slika 7: Primer razloženega naselja- naselje Pertoča v ospredju in občina Kuzma ter območje Avstrije v
ozadju.

Vir: Ficko, Horvat, 2013.

Glede na stopnjo urbanizacije, prostorsko tipologijo, ki razvršča za občine po tipu gostote
poselitve, spadajo vse občine Goričkega v kategorijo redko poseljenih območij in se
obravnavajo kot ruralna območja (Statistike razvoja podeželja, 2015). Največ naselij imata
občina Moravske Toplice in občina Puconci, medtem ko ima občina Kobilje le eno, občina
Hodoš pa dve naselji.
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Razpredelnica 4: Osnovni podatki o občinah na Goričkem.

Občina

Leto ustanovitve

Površina (km2)

Število
prebivalcev (2014)

Število
naselij

1

Cankova

1998

30,57

1845

8

2

Dobrovnik

1998

31

1285

3

3

Gornji Petrovci

1994

67

2100

14

4

Grad

1999

37,4

2196

7

5

Hodoš

1998

18,2

372

2

6

Kobilje

1994

19,7

587

1

7

Kuzma

1994

22,86

1606

5

8

Moravske Toplice

1994

144

5860

28

9

Puconci

1995

107,58

6033

23

10

Rogašovci

1994

40

3153

11

11

Šalovci

1998

58,2

1488

6

Vir: SURS, 2015; Milenković, 2006.
Karta 2: Goričke občine.

Vir podatkov: SURS, 2015; GURS 2014.
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Gostota poselitve je v veliki večini občin močno pod državnim povprečjem. V letu 2012 je
gostota poselitve v Sloveniji znašala 101 prebivalcev/ km2. Najbližje omenjenemu povprečju
sta bili občina Rogašovci z 78 prebivalci/km2 in občina Kuzma s 70 prebivalci/km2. Najmanj
prebivalcev na km2 živi v občini Hodoš (20 prebivalcev/km2) in v občini Kobilje (29
prebivalcev/km2).
Karta 3: Gostota prebivalstva v občinah na Goričkem v letu 2014.

Vir podatkov: SURS, 2015, GURS 2014.

3.3.

Natura 2000

Natura 2000 je evropsko ekološko omrežje posebnih varstvenih območij v državah Evropske
Unije. Gre za območja, ki so pomembna za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic in
drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (Zakon o ohranjanju
narave, 1999).
Območja nature 2000 so določena z direktivo o pticah (območja SPA) in z direktivo o
habitatih (območja SCI). V Sloveniji Natura 2000 predstavlja 35,53 % površine ali
720.287,82 ha (ARSO, 2015). Na Goričkem je ta površina v velikosti 44.823 ha. Od tega
zavzema območje SPA 36.598,96 ha, kjer je območje SCI 44.823 ha. Natura 2000 je ekološko
pomembno območje za 11 vrst ptic (SPA), za 18 živalskih vrst in za 7 habitatnih tipov (SCI)
(Skupnost naravnih parkov Slovenije, 2012).
Vse občine Goričkega so vsaj deloma vključene v Naturo 2000. Skupna površina ekološko
pomembnega območja predstavlja 80 % celotne površine Goričkega. Občine Rogašovci,
Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Šalovci in Hodoš so v celoti vključene v Naturo 2000. Občina
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Cankova ima 28 % površine, vključene v omenjeno območje, puconska občina 67 %, občina
Moravske Toplice 66 % in občina Dobrovnik 29 %.
Karta 4: Delež Nature 2000 po občinah.

Avtor: Marija Glavaš; Vir podatkov: GURS, MKGP, 2015.

3.4.

Krajinski park Goričko

Vse občine so del Krajinskega parka Goričko, ki je bil ustanovljen leta 2003 in obsega 462
km2 površine. Območje je od maja 2004 vključeno tudi v Naturo 2000 (Krajinski park
Goričko, 2015).
Krajinski park spada v širše zavarovano območje, in sicer v območje s kakovostnim in
dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko
vrednost (Zakon o ohranjanju narave, 1999). V Sloveniji imamo 40 regijskih parkov (MOP,
STO, 2015), od tega je Krajinski park Goričko edini v Prekmurju.
Park je bil ustanovljen z namenom »…da se zavarujejo naravne vrednote ter ohrani biotska
raznovrstnost in krajinska pestrost ter omogočajo razvojne možnosti prebivalstva na
Goričkem…« (Uredba o Krajinskem parku Goričko, 2003). Zavarovano območje je del
trideželnega parka, ki ga tvori z naravnim parkom Raab in narodnim parkom Őrség.
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Slika 8: Trideželni park.

Vir: Naturpark Raab, 2016.

Park je zaslužen za nekatere uspešne projekte, tudi čezmejne. Trenutno izvaja projekt Gorički
travnik, ki se osredotoča na ohranjanje travniških habitatov. Z odzivnostjo ciljnih skupin
projektnih del so v Parku zadovoljni, je pa dejstvo, da je odziv ljudi odvisen predvsem od
komunikacije Parka s prebivalstvom. Za namene promoviranja, oglaševanja in privabljanja
ljudi k sodelovanju se Park poslužuje lokalne radijske postaje, lokalnega časopisa ter
svetovnega spleta in družabnega omrežja facebook.
Krajinski park igra pomembno vlogo pri prepoznavnosti regije, kar vpliva tudi na sam
turistični obisk obravnavanega predela države. Park ima sedež v naselju Grad, v prostorih
gradu Grad. V letu 2015 so zabeležili 15.032 obiskovalcev gradu, kar je za 18,91 % manj kot
leto prej. Med gosti so najštevilčnejši slovenski turisti, opažajo pa porast skupin pod 30
udeležencev, ki obiščejo znamenitost z različnimi agencijami. Med organizacijami in
agencijami, ki so »pripeljali« goste h Gradu so bile tudi avstrijske in madžarske ter agencije iz
Francije, Češke in Rusije (Letno poročilo…, 2015).
V sklopu naše raziskave se nismo osredotočali na realizirane projekte in partnerje, ki
sodelujejo s Parkom, ampak nas je v veliki meri zanimalo videnje in izkušnje sodelujočih pri
raziskavi s Parkom.
Ustanovitev Parka so domačini pozdravili z optimizmom ter s pričakovanji o razvoju, ki bi ga
naj s pomočjo Parka dosegli. Skozi rezultate intervjujev ter glede na mnenja domačinov smo
ugotovili, da prebivalstvo v veliki meri ni zadovoljno z delovanjem Parka.
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3. Medobčinsko sodelovanje
Povezovanje med občinami je pomembne narave in pripomore k lažjemu delovanju regije ter
tudi pri lažjemu uresničevanju večjih zastavljenih projektov in lažji komunikaciji z državnimi
organi. Pri skupnem delovanju ne gre samo za institucionalno povezovanje, ampak je
pomembno povezovanje občanov. S povezovanjem in mreženjem med občinami se ustvarja
ugodna atmosfera za doseganje različnih ciljev, kar dolgoročno pripomore k razvoju območja.
V Sloveniji nimamo zakonsko urejene regionalne organiziranosti. Ob ustanavljanju občin v
preteklosti se ni dajalo pozornosti vzpostavljanju pokrajin oziroma regij. Povezovanje občin v
Sloveniji je trenutno odvisno od »prostovoljnega« povezovanja, kar pa za uspešen nadaljnji
razvoj (sploh manjših) občin ni dovolj. Veliko število manjših občin, ki niso organizirana v
regijo oziroma ne delujejo kot zaokrožena celota niso dovolj učinkovita pri črpanju sredstev
Evropske Unije (Horvat, 1999). Delovanje občin na način »vsaka za sebe« samo še poveča
neučinkovito delovanje na mednarodni ravni, pri čemer mislimo predvsem na čezmejno
sodelovanje.
Sodelovanje med občinami na Goričkem zaenkrat ni na takšnem nivoju, da bi v zadovoljivi
meri pripomoglo k razvoju regije. Veliko vlogo ima pri tem miselnost ljudi ter tradicionalna
tekmovalnost med občinami, ki sicer izginja, a je še vedno opazen faktor pri povezovanju
občin (Škalič, 2016).
Kar zadeva sodelovanja Goričkih občin je potrebno omeniti projekt Oskrba s pitno vodo
Pomurja – Sistem B. Predmet investicij, ki so bile pridobljene iz Kohezijskega sklada
Evropske Unije, Ministrstva za okolje in prostor, Vodnega sklada ter iz strani občin, je bila
izgradnja vodovodnega sistema, ki bo vzpostavil enovit sistem oskrbe s pitno vodo (Dialogsi.net, 2015).Gre za odmevnejši projekt, pri katerem sodeluje devet občin, kar pa je v zadnjem
obdobju tudi edini večji projekt, v katerem je sodelovala večina občin s prostora Goričkega.
V občinah na zahodni strani Goričkega snujejo projekt, s katerim bi ustanovili skupno
občinsko upravo. To bi prineslo občinam predvsem bolj kakovostne storitve. Trenutno število
zaposlenih na občinskih upravah je majhno in ne zadostuje potrebam občanom. V primeru
skupne uprave bi se zaposleni specializirali za posamezne dejavnosti, kar bi pomenilo
učinkovitejše delovanje uprave ter reševanje problemov. Skupna občinska uprava zahodnega
Goričkega bi zajemala občino Kuzma, Rogašovci in občino Cankova (Škalič, 2016).
Več sodelovanja na občinski ravni je v okviru čezmejnega povezovanja, ki pa je v veliki meri
odvisno od položaja občin. Občine ob avstrijski meji se načeloma povezujejo z avstrijskimi
občinami ter občine ob madžarski meji z madžarskimi. To so večinoma projektna
sodelovanja, ki delujejo predvsem na področju turizma in pridejo še posebej do izraza ob
večjih cerkvenih praznikih. Na področju gospodarstva je projektnih vezi malo in eden izmed
glavnih ciljev povezovanja občin je tudi vzpostavitev gospodarskih projektov, ki bi v regijo
prinesla nove investitorje in delovna mesta. Po besedah župana občine Cankova, Vogrinčiča,
je sodelovanje in mreženje manjših občin ključnega pomena za sam obstoj regije. Kot pravi,
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je to edini način, da »preživimo« v tokovih globalizacije. Z med regionalnim povezovanjem
se ustvarijo temelji za izvajanje projektov in črpanje kohezijskih sredstev (Vogrinčič, 2016).
V prejšnjem stoletju je bilo čezmejno sodelovanje občin zaradi različnih političnih sistemov
držav oteženo ali celo nemogoče. V novodobnem času je bila vzpostavitev čezmejnih vezi
toliko težja tudi zaradi zadržanosti in odpora na avstrijski strani do Slovencev. Danes se s
pobudami za sodelovanje premaguje stare stereotipe o »balkanizmu« ter združuje različno
misleče ljudi (Vogrinčič, 2016). V občini Cankova poskušajo nadgraditi povezovanje z
avstrijskimi občinami do te mere, da bi se z občino Klöch in občino Bad Radkersburg
povezali v majhno regijo, s katero bi lažje sodelovali na razpisih in bili deležni dolgoročnih
projektov.
Občine vzhodnega Goričkega se navezujejo na madžarski obmejni prostor. Eden izmed
razlogov, zakaj ni večjega sodelovanja z avstrijskimi občinami ali Goričkih občin z
madžarskimi, je tudi jezik. Jezikovna raznolikost in nepoznavanje jezika ima v 21. stoletju še
vedno precejšen vpliv na dogajanje v (političnem) prostoru (Orban, 2015). Krepitev čez
mejnih vezi je v madžarskem obmejnem prostoru pomembno tudi zaradi ohranjanja
slovenstva in slovenskega jezika v Porabju. V preteklosti je slovenstvo v tem prostoru ogrožal
politični režim z ukrepi prisilne madžarizacije. Danes je slovenstvo na tem območju ogroženo
zaradi zmanjševanja števila prebivalstva. Slovenski jezik izgublja na pomenu, saj zaradi
zaposlitev porabskih Slovencev v Avstriji postaja pomembnejši nemški jezik. Partnerski
odnosi občin tako ohranjajo stik Porabja s slovenstvom.
Vzpostavitev vezi med občinami na Goričkem je v slovenskem prostoru premalo izkoriščeno.
Delovanje občin zgolj na teritoriju občinskih meja ter tekmovalnost med občinami v regijo
vnaša dodatna neskladja in razlike. Za regijo je pomembno, da se občine v prihodnje v večji
meri navezujejo druga na drugo in sodelujejo kot celota.

Slika 9: Grafična ponazoritev sodelovanja občin.

Avtor. Marija Glavaš, 2016.
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V tem poglavju velja omeniti tudi, da je Slovenija v letu 2014 vstopila v novo programsko
obdobje (2014–2020) skladov evropske kohezijske politike. Smernice in prioritete razvoja se
del novih strateških in izvedbenih dokumentov. Na ravni regij je v pripravi nov Regionalni
razvojni program, ki je v koordinaciji regionalnih razvojnih agencij (Regionalni razvojni
program, 2016).
Regionalni razvojni program 2014–2020 Pomurske regije, ki vključuje seveda tudi Goričko,
je dokument (programski in strateški del), v katerem so opredeljeni razvojni cilji ter viri in
instrumenti za njihovo uresničevanje.
Program vsebuje 4 razvojne prioritete, 9 investicijskih področij in 23 ukrepov za izvajanje
zastavljene strategije. Vsebinsko in metodološko je usklajen s Strategijo razvoja Slovenije
(SRS), s Partnerskim sporazumom in z Operativnim programom ter sledi ciljem EU 2020. Pri
pripravi razvojnega dokumenta in pri identifikaciji ključnih regijskih projektov so bila
upoštevana splošna načela partnerstva, usklajenosti, skladnosti, nediskriminatormosti in
trajnosti. Na področju demografije si program prizadeva ustaviti trend upadanja števila
prebivalstva in beg možganov, zmanjšati stopnjo revščine in povečati stopnjo zaposlenosti
populacije ter izboljšati izobrazbeno strukturo. Novo obdobje bo reševalo gospodarstvo
Pomurja s prestrukturiranjem tradicionalne industrije, s povečanjem prodaje izdelkov na
razvitih trgih Evropske Unije in z dvigom tehnološke zahtevnosti izdelkov in storitev.
Poudarek je na spodbujanju podjetništva, inovativnosti in ustvarjalnosti v družbi. Potrebno je
povečati stopnjo samooskrbe z zdravo, lokalno pridelano hrano in povečati promocijo in
razvoj novih inovativnih turističnih produktov in storitev. Obmejna regija ima možnosti
okrepiti gospodarsko in kulturno čezmejno sodelovanje in povezovanje. Eden izmed glavnih
izzivov regije na mednarodni ravni je vzpostaviti dolgoročno teritorialno kohezijo (Gönc in
sod., 2015).
Novo programsko obdobje obeta pozitivne spremembe. S projektnim delovanjem in črpanjem
evropskih sredstev stremi k razvoju območja oziroma regije, ne le občin. Za uresničevanja
ciljev bo najprej potrebno več medobčinskega sodelovanja in povezovanja, kar bo pripomoglo
k resnejšim rezultatom čezmejnega delovanja regije.

4. Demografsko stanje Goričkega
Goričko že tradicionalno velja za območje z neugodnimi demografskimi trendi. Proces
zmanjševanja števila je bil v preteklosti zaradi prenaseljenosti, danes predvsem zaradi
primanjkljaja delovnih mest na tem območju, vedno prisoten. K temu so botrovale tudi slabe
prometne povezave s preostalim delom Pomurja in preostalim delom države.
V tem poglavju je predstavljeno demografsko stanje v občinah na Goričkem. V razpredelnici
2 so predstavljeni uporabljeni kazalniki in obdobje zajetja podatkov.
Poskušali smo dobiti čim boljši vpogled v procese, ki se odvijajo v zadnjih desetih letih.
Gibanje števila prebivalstva smo ugotavljali s kazalnikom skupnega prirastka in s številom
prebivalstva. V nalogo smo vključili podatke o rodnosti ter o umrljivosti in podatke o
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naravnem prirastku, s katerim ugotavljamo med drugim tudi reprodukcijo populacije. Z
indeksom staranja in z deleži populacije starih do 14 let oziroma starih 65 let ali več, je bila
raziskana starostna struktura občin in procesi staranja. S selitvenim prirastkom s tujino ter s
selitvenim prirastkom med občinami smo ugotavljali migracijske procese, ki se odvijajo na
območju Goričkega. Vključili smo tudi podatke o gostoti poseljenosti, ki je izražena s
številom prebivalstva na km2.
Razpredelnica 5: Izbrani kazalniki.

Izbrani kazalniki
število prebivalcev
število prebivalcev
delež starih do 14 let
delež starih 65 let ali več
indeks staranja
nataliteta
mortaliteta
naravni prirastek
gostota prebivalstva
selitveni prirastek s tujino
selitveni prirastek med občinami
skupni prirastek

Obdobje zajetja
podatkov
pregled skozi 20. stoletje
2003–2014
2003–2014
2003–2014
2003–2014
2003–2013
2003–2013
2003–2013
2003–2014
2000–2013
2000–2013
2000–2013

Vir podatkov: SURS, 2015.

4.2.

Število in sestava prebivalstva

Na številčnost populacije vplivajo različni dejavniki. Za demografski razvoj sta zelo
pomembni gospodarstvo in družbena razvitost. Vpliv na demografsko stanje Prekmurja so
imeli tudi politični dejavniki. Ta obmejni del današnje Slovenije je bil v preteklem stoletju
prenaseljen. Številčnost prebivalstva na Goričkem se je zaradi visoke rodnosti močno
povečevalo v začetku 19. stoletja.
Stagniranje in nazadovanje gospodarstva ter majhnost kmetij, ki niso zagotavljale preživetja,
je botrovalo izseljevanju prebivalstva v razvitejše predele Evrope ali sveta. Praznjenje
Goričkega je bilo intenzivnejše na vzhodni strani. Na zahodni strani je bilo nazadovanje
prebivalstva počasnejše zaradi možnosti sezonskega dela v Avstriji (Olas, 1996).
Gibanje števila prebivalstva v 20. stoletju je ponazorjeno z grafikonom 1. Podatki so
predstavljeni po občinskih tvorbah, ki so bile v uveljavi samostojne Slovenije do leta 1994
oziroma do leta 1998.
Drugo polovico 20. stoletja je zaznamovala industrializacija Prekmurja. Do tedaj agrarna
sestava prebivalstva je začela dobivati drugačno podobo. Prebivalstvo je opuščalo kmetijstvo
in se zaposlovalo v industrijskih obratih. Povečeval se je delež zaposlenih v sekundarnih,
terciarnih in kvartarnih dejavnostih (Klemenčič, 2011).
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Grafikon 1: Število prebivalstva v občinah med letom 1900 in 1991.

Vir podatkov: Sraka in. sod., 1997.

Glede na podatke, ki so prikazani v grafikonu 1, so imele občine na območju Goričkega leta
1900 49.141 prebivalcev. V 48 letih se je število zmanjšalo za 2.072, v nadaljnjih 23 letih pa
za 7.424 prebivalcev. Leta 1971 je Goričko imelo 39.645 prebivalcev. V prvi polovici 20.
stoletja je prebivalstvo naraščalo na območju občine Cankova–Tišina in Kuzma. Največji
upad populacije v tem obdobju se je zabeležil na območju občine Gornji Petrovci, Moravske
Toplice in Puconci. V preostalih občinah upad števila ni dosegel 400 prebivalcev. Začetek
druge polovice prejšnjega stoletja je zaznamoval številčnost populacije na celotnem
Goričkem. V občini Kuzma, kjer se je število ljudi do leta 1948 povečalo za 1.230, se je
število ljudi v letu 1971 glede na leto 1948 zmanjšalo za skoraj 2.000.
Populacija se je najintenzivnejše zmanjševala v obdobju od leta 1971 do leta 1991. Glede na
leto 1971 je število prebivalcev v občini Gornji Petrovci in v občini Hodoš–Šalovci upadlo za
30 %. Moravske Toplice, Puconci in Rogašovci so imele zmanjšanje prebivalstva do 15 %.
Intenziteta zmanjševanja števila ljudi na območju Goričkega se je nekoliko ublažila v obdobju
med leti 1981 in 1995. Glede na število ljudi v začetku 80. let sta v letu 1995 imeli zopet
največji upad občina Hodoš–Šalovci (21 %) in Gornji Petrovci (20 %).
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Populacija je v obdobju zadnjih 10 letih v vseh občinah, z nekaj izjemami, upadalo. V
občinah, ki mejijo na avstrijsko mejo, je bil največji upad števila prebivalcev med letom 2007
in 2009. V občini Puconci, ki je locirana v osredju Goričkega, se je v omenjenih letih število
zmanjšalo za 150 prebivalcev, v občini Grad in Cankova za 90 ter v občini Rogašovci za 82
prebivalcev. Od leta 2003 do leta 2014 je prebivalstvo Cankove upadlo za 10,6 %, kar je
največ med občinami na zahodni strani Goričkega. Sledita ji občina Grad s 7,9 % in občina
Rogašovci s 7,1 %. Najmanjši upad je bil v občini Kuzma z 2,25 %, kjer se v zadnjem
obdobju zmanjševanje števila prebivalcev upočasnjuje.
Število prebivalcev je upadalo tudi v občinah na vzhodnem delu Goričkega. Izjema je le
občina Hodoš, kjer se je upad števila prebivalcev v letu 2009 ustavil. Število prebivalcev se v
občini od leta 2012 povečuje, in sicer se je od leta 2003 povečalo za 6,2 %. Največje
zmanjšanje populacije ima občina Šalovci, kjer se je število prebivalcev od leta 2003
zmanjšalo za 16,9 %. Sledi ji občina Gornji Petrovci z 8,8-odstotnim upadom števila ter
občina Kobilje s 7,3-odstotnim upadom števila populacije glede na leto 2003. Najmanjše
zmanjševanje števila ljudi je v občini Moravske Toplice, kjer se je v 10 letih število
prebivalcev zmanjšalo za 5,9 %.
Občinske tvorbe v prejšnjem stoletju so bile neprimerno večje, kot jih poznamo danes in zato
neposredna primerjava števila prebivalstva ni mogoča. Primerjamo lahko procese in
intenziteto spreminjanja števila populacije med posameznimi obdobji.
V 21. stoletju lahko še vedno spremljamo podobne karakteristike gibanja števila prebivalstva
kot v 20. stoletju, kar je najbolj izrazito v občinah vzhodnega dela Goričkega. Občini Šalovci
in Hodoš sta podvrženi nenehnemu zmanjševanju populacije. Šele v zadnjih nekaj letih je
opaziti počasnejšo intenziteto upadanja prebivalstva ali celo stagniranja števila prebivalstva.
Grafikon 2: Število prebivalcev v občinah na Goričkem od leta 2003 do leta 2014.

Vir podatkov: SURS, 2015.
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Sestava prebivalstva po spolu je podobna v vseh občinah. Delež žensk je povsod višji od
deleža moških. Spremembe v sestavi prebivalstva po spolu ne izkazujejo izrazitega trenda
naraščanja ali upadanja ene ali druge skupine populacije. Leta 2003 je bilo na Goričkem 52,02
% populacije ženskega spola. V 10 letih se je ta delež zmanjšal na 51,06 %.
Delež mladih, starih do 14 let, je bil leta 2003 najvišji v občini Kuzma, in sicer 16,1 %. Nad
državnim povprečjem, ki je znašal 14,8 %, je bila tudi občina Rogašovci s 15,3 %. Do leta
2007 se je delež prebivalstva, starega do 14 let v občini Kuzma zmanjšal za 2 %. Leta 2014 je
občina imela 14,4 % prebivalstva starega do 14 let. V občini Rogašovci se je delež zmanjševal
v obdobju od leta 2003 do leta 2005, ko je znašal 13,8 %, kar je ostalo nespremenjeno do leta
2014. V občini Dobrovnik se je delež starih do 14 let od leta 2003 povišal za 0,7 %. Leta 2014
so vse občine imele delež mladih pod slovenskim povprečjem.
V občinah, ki so neposredno ob meji z Avstrijo je pri izobraževanju otrok opaziti vpliv
obmejnosti. Zaradi priseljevanj nemških družin, ki sicer niso v tolikšnem obsegu, da bi jim
namenili posebno pozornost, je kar nekaj primerov nemško govorečih otrok v slovenskih
vrtcih in šolah. Veliko več je primerov slovenskih otrok v nemških šolah. Predvsem se opaža
trend vpisovanja dijakov v srednje šole, kar ni omejeno le na Goričko, ampak na celotno
Pomurje. Slovenski dijaki, ki se šolajo v Avstriji, vidijo v tem prednost zaradi boljšega
šolskega sistema in večje konkurenčnosti na trgu dela po končanem šolanju (Gomboc, 2013).
Delež starih 65 let ali več je bil skozi opazovano obdobje le izjemoma pod državnim
povprečjem. Delež starejših se je od leta 2003, do leta 2014 zmanjšal le v občini Rogašovci in
Cankova. Največji odstotek starejših je v opazovanem obdobju imela občina Hodoš, ki je v
letu 2003 imela 22,9 % in v letu 2014 28,2 % starejše populacije.
Delež starejših se odraža na institucionalnem varstvu starejše populacije. V občinah Hodoš,
Kuzma, Rogašovci, Puconci in Moravske Toplice imajo domove za starejše občane. Vse
kapacitete domov so zapolnjene oziroma jih primanjkuje, saj se za prosta mesta v domovih
zanimajo stranke iz cele Slovenije.
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Slika 10: Center starejših v Hodošu.

Avtor: Marija Glavaš, 2016.

Karta 5: Prikaz spreminjanja deleža starih do 14 let in starih 65 let ali več v občinah od leta 2003.

Vir podatkov: SURS, 2015, GURS, 2015.
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Leto
Občina
Cankova
Dobrovnik
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Moravske
Toplice
Puconci
Rogašovci
Šalovci
SLOVENIJA

Indeks staranja = (stari 65 ali več let/stari do 14 let) * 100
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2014
116,1
136,7
187,5

122,8
142,9
180,2

128,6
140,4
201,7

119,5
136,8
192,8

130,5
126,2
185,5

125
143,4
194

127,5
147,1
197,8

145
163,3
102,2
101,9
139,4

150,2
183,3
104,4
107,9
133,4

155,4
180,5
126,8
106
145

164,4
194,6
138,3
108,9
142

165,9
197,1
133,7
120,5
149,5

175,1
255,6
141,3
122,9
159,5

180,8
283,8
134,5
129,9
167,2

124,8
107,1
166,8
100,8

124,4
104,7
176,4
108,7

129,8
112,5
197,4
115,1

135,1
112
203,4
118

135,8
107,2
209,3
116,8

134,2
111,6
211,2
118,9

135,6
115,4
215,5
120,5

Razp
redel
nica
6:
Inde
ks
stara
nja
od
leta
2003.

Vir podatkov: SURS, 2015.

Razmerje med številom prebivalstva, starih 65 let ali več ter mladim prebivalstvom, starih do
14 let, v vseh občinah narašča in je nad državnim povprečjem. Najvišji indeks staranja imajo
občine Šalovci, Hodoš in Gornji Petrovci. Najbližje slovenskemu povprečju sta do leta 2009
bili občini Kuzma in Rogašovci. V zadnjih 5 letih je na nivoju državnega povprečja ostala le
občina Rogašovci, ki ima od leta 2011 indeks staranja celo pod slovenskim povprečjem.
Indeks staranja in delež starih do 14 let ter delež starih 65 let ali več, nam povedo veliko o
staranju prebivalstva. Pri staranju populacije prevladuje oziroma je večji delež starih 65 let ali
več. Delež starejših se veča, prav tako se veča tudi indeks staranja. Kazalniki nam za
obravnavano območje kažejo, da je najbolj neugodna struktura prebivalstva v občinah na
severovzhodnem oziroma vzhodnem delu Goričkega.

4.3.

Nataliteta, mortaliteta in naravni prirastek

Nataliteta nam pove, kolikšno je število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev. Nataliteta
Slovenije je od leta 2003 naraščala, in sicer se je iz 8,7 ‰ v letu 2003 povečala na 10,3 ‰ v
letu 2014. Rodnost občin na Goričkem se iz leta v leto razlikuje in ne izkazuje ustaljenega
vzorca naraščanja ali padanja. Občutno pod državnim povprečjem sta skozi opazovano
obdobje občini Šalovci in Hodoš. Slednja je sicer v letu 2014 presegla povprečje države. Pod
povprečjem Slovenije je v preteklem desetletju sta bili tudi občina Moravske Toplice in
Cankova. Večje povečanje rodnosti v letu 2013 je opaziti pri občinah Gornji Petrovci, Grad in
Kobilje. Pri občinah Puconci in Rogašovci je dvig natalitete viden v obdobju od leta 2009 do
leta 2011. Občina Kuzma je od leta 2003 vse skozi imela vrednost natalitete nad slovenskim
povprečjem, in sicer čez 10 ‰, razen v letu 2009, ko je rodnost padla na 4,5 ‰. Od leta 2011
se rodnost občine Kuzma spet giblje okrog 10 ‰.

32

Družin z večjim številom otrok več skoraj ni. Mladi odlagajo odgovornost starševstva in se za
otroke odločajo v poznih 20 letih. Razlog občin je v pomanjkanju delovnih mest in dohodka
(Šlihthuber, 2016). Mladi delajo večinoma preko študentske napotnice in iščejo vse načine za
podaljšanje statusa študenta, da lahko obdržijo delo. Na Goričkem brezposelni mladi hodijo
opravljat priložnostna dela v Avstrijo, kar ne zagotavlja rednega prihodka in predstavlja
negotov položaj zaposlitvene kariere in prihodnosti mladih.
Razpredelnica 7: Nataliteta občin Goričkega.

Občina Leto
Cankova
Dobrovnik
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Moravske Toplice
Puconci
Rogašovci
Šalovci
SLOVENIJA

2003
7,7
9,4
5,6
7,1
0
6,3
10,3
7,2
8,4
7,7
5,6
8,7

Nataliteta [‰]
2005
2007
7,4
4,5
8
8
5,2
8,8
5,9
5,5
2,9
2,9
9,5
6,4
11
14,3
7,4
6,9
10,3
8,9
8,4
7,2
0,6
7,2
9,1
9,8

2009
7,9
10,5
7,2
7,5
0
8,2
4,5
7,5
11,1
12,4
4,4
10,7

2011
10,5
8,2
7,8
6,2
0
7,9
12,5
8,5
10,8
10,3
5,1
10,7

2013
8,5
5,4
10,8
8,1
11
20,5
10,1
9
9
8,8
6,6
10,3

Vir podatkov: SURS, 2015.

Razpredelnica 6 prikazuje podatke o številu umrlih na 1.000 prebivalcev v občinah na
Goričkem. Mortaliteta je v vseh občinah obravnavanega območja krepko nad slovenskim
povprečjem. Tako kot pri nataliteti so tudi tukaj posamezna leta, ki izstopajo in ni izrazitega
vzorca upadanja umrljivosti ali večanja le- te. V splošnem lahko rečemo, da se je umrljivost v
občinah od leta 2003 sicer znižala, a je še vedno nad slovenskim povprečjem. Občina Šalovci
ima vso obdobje opazovanja najvišjo umrljivost, saj se ta ni nikoli znižala pod 15 ‰. Sledi ji
občina Hodoš, ki je leta 2003 imela mortaliteto 28,6 ‰, kar je skozi vsa obravnavana leta
največ med vsemi občinami. Občina Kobilje je le dvakrat presegla državno povprečje
umrljivosti, in sicer leta 2007 in 2013.
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Razpredelnica 8: Mortaliteta v občinah na Goričkem.

Občina Leto
Cankova
Dobrovnik
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Moravske Toplice
Puconci
Rogašovci
Šalovci
SLOVENIJA

2003
14,5
18,8
18,2
12,6
28,6
7,9
11
17,5
18,4
16,2
19,5
9,7

Mortaliteta [‰]
2005
2007
17,3
12,5
12,4
8,7
14,4
13,2
11,5
10,6
17,5
20,6
6,3
15,9
13,4
14,9
14
13,4
12,1
11
15,8
13,3
18,3
18
9,4
9,2

2009
13,1
15
15,4
12,4
15,6
8,2
21,6
12,1
13,4
12,7
16,9
9,2

2011
10
10,4
13,8
13,4
12,5
7,9
13,1
10,6
14,2
13,7
18,6
9,1

2013
10,1
10,9
17,9
11,3
22,1
12
17,6
12
11,8
11,6
19,7
9,4

Vir podatkov: SURS, 2015.
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.Karta 6: Naravni prirastek v občinah od leta 2003 do leta 2014.

Vir podatkov: SURS, 2015; GURS, 2014.

Na zgornji karti vidimo spreminjanje naravnega prirastka od leta 2003 do leta 2013. Nizka
rodnost in visoka mortaliteta se odražata v vrednostih naravnega prirastka, ki so bila v
opazovanem obdobju v vseh občinah, z izjemo občine Cankova in občine Kobilje, negativna.
V obdobju od leta 2003 lahko opazimo, da se razlika med rodnostjo in smrtnostjo zmanjšuje
oziroma se naravni prirastek, ki je še zmeraj negativen, povečuje. Leta 2013 je imela več kot
polovica občin na Goričkem naravni prirastek med vrednostjo 0 ‰ in (-10 ‰). V preteklih 10
letih se je naravni prirastek najizraziteje zvišal v občini Moravske Toplice in občini Puconci,
in sicer za 46 ‰. V občini Rogašovci se je naravni prirastek povečal za 20‰. Najmanjše
spremembe so bile v občini Šalovci, kjer se je naravni prirastek povečal za 5‰, kar pomeni,
da je imela občina v letu 2013 najnižji prirastek na Goričkem (-20 ‰).
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4.4.

Gostota prebivalstva

Gostota prebivalstva je v vseh občinah pod slovenskim povprečjem. Na celotnem območju
Goričkega se število prebivalcev na kvadratnem kilometru zmanjšuje. Leta 2003 so bile
najgosteje poseljene občine ob avstrijski meji. Najgosteje naseljena je bila občina Rogašovci,
ki je imela 84,9 prebivalcev na km2, kar je bilo najbližje slovenskemu povprečju (98,5
prebivalcev/km2) v zadnjih 10 letih. Po letu 2003 se je gostota poseljenosti Slovenije začela
večati, gostota v občinah na Goričkem pa naprej padati. Blizu slovenskega povprečja je bila
še občina Kuzma z 71,9 prebivalcev/km2 in občina Cankova s 67,3 prebivalcev/km2.. Najmanj
prebivalcev na kvadratni kilometer so imele občine ob madžarski meji, in sicer: občina Hodoš
(19,2 prebivalcev/km2), občina Šalovci (30,8 prebivalcev/km2) in občina Kobilje (32,1
prebivalcev/km2). Do leta 2014 se je gostota populacije povečala le v občini Hodoš, in sicer
na 20,4 prebivalcev/km2. Na Karti 6 je prikazana razlika med gostoto prebivalstva v letu 2003
in v letu 2014. Temnejše barve na karti označujejo večje zmanjšanje gostote poselitve. V
večini občin je gostota poseljenosti glede na leto 2003 upadla za 2,1 do 4 %. Najizraziteje se
je gostota v 10 letih zmanjšala v občinah Rogašovci in Cankova ter v občinah Grad in Gornji
Petrovci.
Karta 7: Sprememba gostote prebivalstva v občinah med letom 2003 in 2014.

Vir podatkov: SURS, 2015; GURS, 2014.
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Razpredelnica 9: Gostota prebivalstva v številkah.

Leto
Občina
Cankova
Dobrovnik
Gornji
Petrovci
Grad
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Moravske
Toplice
Puconci
Rogašovci
Šalovci
SLOVENIJA

2003

Gostota prebivalstva v občinah od leta 2003 do leta 2014
2005
2007
2009
2011

2013

2014

67,3
44,5
34,4

66,1
44,3
34,1

65,2
44,6
33,9

62,1
43,0
33,0

61,9
43,4
32,4

61,3
41,5
31,7

60,1
41,5
31,3

63,8
19,2
32,1
71,9
43,3

62,9
18,8
32,0
71,8
43,2

62,8
18,7
31,8
70,5
43,0

60,4
17,6
31,0
68,8
41,9

60,1
17,6
31,9
69,9
41,5

59,1
19,9
29,6
69,5
40,9

58,7
20,4
29,8
70,3
40,7

58,7
84,9
30,8
98,5

58,6
83,8
30,0
98,7

58,5
82,8
28,6
99,6

57,1
80,8
27,5
100,7

56,9
80,5
26,7
101,2

56,7
79,4
26,1
101,6

56,1
78,8
25,6
101,7

Vir podatkov: SURS, 2015.

4.5.

Migracije

Selitve imajo poleg vrste drugih učinkov pomemben vpliv na gibanje števila prebivalstva. V
razpredelnici 9 in 10 so prikazani kazalniki o selitvah in o skupnem prirastku prebivalstva v
občinah. Oznaka x prikazuje vrednosti selitvenega prirastka s tujino na 1.000 prebivalcev, kar
predstavlja razliko med priseljenimi iz tujine v Slovenijo in odseljenimi iz Slovenije v tujino,
na 1000 prebivalcev. Pod oznako y so podane razlike med priseljenimi iz drugih občin in
odseljenim prebivalstvom v druge občine, na 1.000 prebivalcev. V stolpcu pod črko z so
vrednosti skupnega prirastka, na 1.000 prebivalcev, kar predstavlja vsoto naravnega in
skupnega selitvenega prirastka.
Zaradi spremenjene statistične definicije prebivalstva smo časovni pregled razdelili na dva
dela. V razpredelnici 4 so podatki do leta 2007 in v razpredelnici 5 podatki za obdobje od leta
2008. Od leta 2008 so v podatkih o selitvah vključeni državljani Slovenije, ki v Sloveniji
prijavijo le začasno prebivališče. Selitve tujih državljanov vključujejo tudi začasne odhode iz
in vrnitve v Slovenijo ter podatke o notranjih selitvah.
Obseg selitev je v Pomurski regiji v 90. letih prejšnjega stoletja bil majhen (0,9). Celotno
omenjeno obdobje je bilo število odseljenih približno izenačeno s številom priseljenih. Ob
koncu 90. let je migracijski saldo negativno vplival na številčnost populacije v Pomurski
regiji (Bevc, 2003).
Na območju Goričkega je na začetku 21. stoletja prevladovalo odseljevanje prebivalcev. Leta
2000 je bil selitveni prirastek s tujino v vseh občinah, z izjemo občin Kobilje in Šalovci,
negativen. Do leta 2007 opazimo pozitiven trend naraščanja selitvenega prirastka s tujino.
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Razlika med priseljenimi iz tujine in izseljenimi v tujino je bila od leta 2005 pozitivna v
občinah Moravske Toplice, Dobrovnik, Kobilje in v občini Cankova.
Po letu 2004 se je začel kratkotrajni trend priseljevanja Angležev, ki so izkazovali veliko
zanimanje za Goričko regijo. Zaradi odmaknjenosti, mirnega okolja, prijaznih domačinov in
zaradi nizkih cen nepremičnin, so otočani kupovali zapuščene kmetije ter jih obnavljali.
Manjše število se jih je dejansko preselilo. Večina jih prihaja na Goričko v času dopustov
(Kranjec, 2010). Po letu 2006, ko je bilo povpraševanje in kupovanje nepremičnin otočanov
na Goričkem v največjem obsegu, se je dotok novih priseljencev iz Velike Britanije umiril. K
temu je botrovala gospodarska kriza, dvig cen nepremičnin in padec vrednosti angleškega
funta v primerjavi z evrom. Po raziskavi Kranjčeve naj bi se nekaj Angležev celo izselilo, in
sicer zaradi jezikovnih preprek ter problematike zaposlovanja (2010, str. 54).
Največ Goričancev se je v tujino izselilo iz občine Šalovci in iz občine Grad. Po letu 2007, ko
je Slovenija vstopila v schengensko območje, se je selitveni prirastek s tujino zmanjševal. V
letu 2013 so imele vse občine, razen občine Puconci, negativno razliko med priseljenimi in
odseljenimi v tujino.
Največji delež tujih državljanov med prebivalci ima občina Moravske Toplice. Od leta 2008
se delež povečuje v vseh občinah, kar je najizraziteje v občinah Šalovci, Hodoš in Kuzma. V
vseh naštetih občinah, ki so ob madžarski meji, živijo pripadniki avtohtone madžarske
skupnosti (Euromur, 2015).
Za populacijo regije in predvsem samih občin so pomembne tudi medobčinske selitve. Do leta
2007 se je največ prebivalstva v drugo občino izselilo iz občine Hodoš. Glede na
medobčinske selitve se jih je v omenjenem obdobju največ priselilo v občino Gornji Petrovci.
Od leta 2008, v obdobju 5. let, je selitveni prirastek med občinami v veliki večini prešel v
negativne vrednosti. V letu 2013 se je glede na leto 2008 največ ljudi izselilo v drugo občino
iz občine Cankova in Dobrovnik.
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Razpredelnica 10: Selitveni kazalniki in skupni prirastek po občinah do leta 2007.
Legenda: x = selitveni prirastek s tujino na 1.000 prebivalcev [‰]; y = selitveni prirastek med občinami na 1.000 prebivalcev
[‰]; z = skupni prirastek na 1.000 prebivalcev [‰]
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Vir podatkov: SURS, 2015.

Razpredelnica 11: Selitveni kazalniki in skupni prirastek po občinah od leta 2008 do leta 2013
Legenda: x = selitveni prirastek s tujino na 1.000 prebivalcev [‰]; y = selitveni prirastek med občinami na 1.000 prebivalcev
[‰]; z = skupni prirastek na 1.000 prebivalcev [‰]
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Vir podatkov: SURS, 2015.

Na Goričkem je še vedno prisoten proces upadanja števila prebivalstva. Mortaliteta presega
vrednosti natalitete, kar pogojuje negativen naravni prirastek. Selitveni prirastek s tujino še
dodatno negativno vpliva na številčnost populacije na Goričkem, potrebno pa je poudariti, da
se intenziteta depopulacije počasi zmanjšuje. Ob upadanju in izseljevanju populacije je velik
problem staranje prebivalstva, ki je posledica odseljevanja mladih in nizke natalitete.
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5. Gospodarstvo Goričkega
Na družbeno-geografski razvoj Prekmurja je bistveno vplivalo oblikovanje državnih meja.
Povezovanje z matično državo je bilo prejšnje stoletje velikokrat oteženo ali celo prekinjeno.
Državne meje v pokrajini ob Muri so večkrat prelagali, odpirali in zapirali; mostove na Muri v
vojni zrušili in ukinjali železniške proge. Vse to je negativno vplivalo na gospodarski razvoj
Prekmurja in Goričkega, ki ni imelo povezave z lokalnim regionalnim centrom (Kert, Olas,
1993).
V drugi polovici 20. stoletja se je ob starih industrijskih območjih oblikovalo več novih
razvojnih zaposlitvenih središč, ki so prevzemali funkcijo razvojnih polov in so bila ogrodja
policentričnega sistema (Ravbar, 2000). Na Goričkem ni prišlo do razvoja večjega
regionalnega središča, zato je to vlogo imelo mesto Murska Sobota, ki je v 70. letih prejšnjega
stoletja z razvojem živilsko-predelovalne industrije in tekstilno-konfekcijskega podjetja Mura
predstavljala glavno zaposlitveno središče Pomurja (Bevc, 2003). V času zgodnje
industrializacije Murske Sobote je bil delež agrarnega prebivalstva na Goričkem zaradi slabe
mobilnosti še vedno visok. V 80. letih, ko je bilo težišče zaposlovanja v sekundarnih
dejavnostih, je prišlo do upada oziroma prestrukturiranja agrarnega prebivalstva in
preseljevanja v mesto. Posamezni industrijski obrati, ki so nastali izven Murske ravnine, ob
prometnicah Goričkega, so si oblikovali svoja lokalna gravitacijska zaledja. Povečala se je
mobilnost in s tem tudi dnevne migracije, ki se je razširila na celotno območje (Klemenčič,
1991).
V današnjem obdobju koncentracija delovnih mest v Murski Soboti ni več tako izrazita kot v
preteklosti, kar se odraža tudi v številu zaposlenih iz občin Goričkega v občini Murska
Sobota. Povečuje se trend zaposlovanja v sosednji Avstriji, s čimer se povečuje tudi
intenziteta čezmejnih dnevnih migracij.
Gospodarstvo Goričkega je v tem poglavju predstavljeno z izbranimi kazalniki ter s
podpoglavji kmetijstva in turizma. Industrija regije je predstavljena v podpoglavju Dnevne
delovne migracije in zaposlitvena središča. Uporabljeni podatki, ki so predstavljeni v
razpredelnici 10, se nanašajo na opazovano obdobje od leta 2000 do leta 2014. Podatki so bili
pridobljeni na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije. Podatki in informacije
o posameznih podjetjih so bili pridobljeni na njihovih spletnih straneh ali na straneh občin.
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Razpredelnica 12: Izbrani kazalniki za gospodarstvo na Goričkem.

Uporabljeni kazalniki
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delež samozaposlenih kmetov
število kmetijskih gospodarstev
delež kmetijskih gospodarstev z 10 ali več hektarov kmetijskih
zemljišč v uporabi
delež kmetijskih zemljišč v uporabi
vložek dela na kmetijskih gospodarstvih na ha kmetijskih
zemljišč v uporabi, v polnovrednih delovnih močeh
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Vir podatkov: SURS, 2015.

5.2.

Delovno aktivno prebivalstvo

Delovno aktivno prebivalstvo so vsi zaposleni in samozaposleni, brez kmetov (SURS, 2015).
Delež delovno aktivnega prebivalstva pri večini občin ne presega 40 % populacij občin. Pri
vseh občinah so opazna nihanja med leti ter porast deleža v obdobju 3. let, od leta 2007 do
leta 2011, ko odstotek zaposlenih v občinah praviloma več ni presegel 35 %. Do bistvenega
zmanjšanja deleža je prišlo v občinah Hodoš, Gornji Petrovci in Grad. Odstotek delovno
aktivnih je na Goričkem v letu 2007 znašal 37 %. Do leta 2011 se je ta odstotek znižal na 32
% delovno aktivnih oseb v regiji.
Slika 11: Obrat tekstilne industrije v Gornjih Petrovcih.

Avtor: Marija Glavaš, 2016.
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Grafikon 3: Delež delovno aktivnega prebivalstva od leta 2005.

Vir podatkov: SURS, 2015.

Glede na doseženo izobrazbo se med delovno aktivnim prebivalstvom zmanjšuje število tistih,
ki imajo osnovnošolsko izobrazbo ali manj. V primerjavi leta 2013 z letom 2005 se veča
število zaposlenih z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo. Med zaposlenimi je v
opazovanem obdobju največ tistih, ki imajo doseženo srednješolsko izobrazbo.
Grafikon 4: Število delovno aktivnega prebivalstva po doseženi izobrazbi.
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Vir podatkov: SURS, 2015.

Stopnja brezposelnosti nam pove, kolikšen je odstotek brezposelnih od aktivnega
prebivalstva, ki je seštevek delovno aktivnih in število brezposelnih (Urad Republike
Slovenije…, 2015). Stopnja registrirane brezposelnosti je v vseh občinah čez celotno
obravnavano obdobje nad slovenskim povprečjem. Od leta 2005 do leta 2007 se je stopnja
registrirane brezposelnosti zmanjšala, kar je najizraziteje pri občini Kobilje. V naslednjih 2
letih lahko opazimo zopet strm dvig brezposelnosti. Občini z najvišjo registrirano
brezposelnostjo v letu 2009 sta bili občiniRogašovci (29 %) in Dobrovnik (24,8 %). Slednja je
imela v letu 2013 največji odstotek brezposelnih med vsemi občinami na Goričkem (26,3 %).
Naslednje leto je ta delež presegla občina Kuzma, ki je dosegla 26,7 % stopnjo registrirane
brezposelnosti.
Glede na starostne skupine je v vseh občinah najvišja registrirana brezposelnost pri mladih,
starih do 30 let. Delež registriranih brezposelnih oseb, starih od 15 do 24 let je v zadnjih 5
letih vse skozi krepko nad državnim povprečjem in se je do leta 2014 le še zviševal. Podobno
je tudi s skupino ljudi, starih od 55 do 59 let in več. Pri starejši populaciji so nihanja manjša
kot pri mlajši populaciji, kjer lahko v posameznem letu vidimo povečanje registrirane
brezposelnosti za 50 % (Statistični urad…, 2015).
Nad slovenskim povprečjem je tudi stopnja registrirane dolgotrajne in stopnja registrirane
zelo dolgotrajne brezposelnosti. Pri obeh imajo zadnjih 5 let najvišjo stopnjo občine
Rogašovci, Cankova, Dobrovnik in Kuzma (Statistični urad…,2015).
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Grafikon 5: Registrirana stopnja brezposelnosti v občinah Goričkega.

Vir podatkov: SURS, 2015.

Povprečna mesečna neto plača je na območju Goričkega v zadnjih 10 letih vse skozi pod
državnim povprečjem. Posamezne občine so v letu 2005 celo presegale slovensko povprečje,
ki je navedenem letu znašalo 736 EUR/povprečne mesečne neto plače. Večje povprečje so
imele občine na vzhodni strani Goričkega: Dobrovnik, Hodoš, Kobilje in Šalovci. Povprečja
neto plač naštetih občin so se sicer zviševala, vendar so še vedno zaostajala za slovenskim
povprečjem. V letu 2014 je bila povprečna mesečna neto plača za Slovenijo 1005 EUR, za
občino Hodoš 765 EUR, za občino Šalovci 866 EUR in 836 EUR za občino Kobilje.
Podobno velja tudi za občine na zahodni strani proučevanega območja. Čeprav so povprečja
zaostala za državnim, so glede na vrednosti povprečnih mesečnih neto plač prehitela občine
vzhodnega Goričkega. V letu 2014 je med »zahodnimi« občinami najvišjo opazovan
kategorijo imela občina Puconci z 937 EUR, Cankova z 929 EUR in občina Grad z 951 EUR
povprečne mesečne neto plače.
Grafikon 6: Povprečna mesečna neto plača.
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Vir podatkov: SURS, 2015.

Za gospodarsko uspešnost je pomembno podjetništvo, ki povečuje konkurenco, ustvarja nova
delovna mesta ipd. Število samozaposlenih, torej tistih, ki opravljajo gospodarsko ali
pridobitno dejavnost, je v obdobju 9. let upadlo. Do leta 2011 je bilo približno 2.500
samostojnih podjetnikov in se je do leta 2013 zmanjšalo za 651. V letu 2014 je bilo na
Goričkem 1.924 samozaposlenih oseb (Statistični urad…,2015).
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Karta 8: Spreminjanje deleža samozaposlenih glede na aktivno prebivalstvo po občinah v obdobju od leta 2005 do leta 2014.

Vir podatkov: SURS,2015.

Delež samozaposlenih oseb, glede na aktivno prebivalstvo, se je najintenzivnejše zmanjševal
v občini Hodoš, kjer se je od leta 2005 pa do leta 2014 delež zmanjšal za polovico. V občini
Grad in občini Kuzma se je delež zmanjšal za 10 %, v občini Gornji Petrovci in občini
Šalovci pa za 9 %. V ostalih občinah so spremembe minimalne in ne nakazujejo večjega
upada. Potrebno je poudariti, da se delež samozaposlenih zmanjšuje predvsem na račun
samozaposlenih kmetov. Najizrazitejši upad deleža samozaposlenih kmetov ima občina
Kuzma, kjer se je delež v 9 letih zmanjšal za 20 %.
Število samostojnih podjetnikov, brez kmetov, se v vseh občinah povečuje. Pri tem izstopa
občina Hodoš, kjer se je delež samostojnih podjetnikov, od leta 2005 do leta 2014 povečal za
22 %.
Za občine v perifernem delu države so podjetniška vlaganja zelo pomembna za gospodarsko
panogo. Ob tujih investitorjih je potrebno spodbujati in motivirati tudi domače prebivalstvo,
da pripomore k razvoju gospodarstva in s tem ustvarja nova delovna mesta.

5.3.

Kmetijstvo

Kmetijstvo je za periferno regijo v preteklosti predstavljalo pomemben vir dohodka za
prebivalstvo. S pojavom industrializacije se je začel proces deagrarizacije ali opuščanje
primarne dejavnosti, kar se med drugim odraža tudi v rabi tal na Goričkem in v podatkih iz
popisa kmetijstva.

46

Število kmetijskih gospodarstev se je, če primerjamo leto 2000 in leto 2010, zmanjšalo v vseh
občinah. Glede na število gospodarstev sta največji upad imeli občini Moravske Toplice in
Puconci, torej dve največji občini. Glede števila gospodarstev na prebivalca pa so opazne
nekoliko večje spremembe pri manjših občinah. Pri občini Kobilje opazimo upad števila
gospodarstev na prebivalca za 0,05 in pri občini Dobrovnik za 0,03.
Mladi se ne odločajo za kmetovanje ter za prevzem domače kmetije, ker v tem ne vidijo
dobička in se raje odločijo za zaposlitev v drugih poklicih. Na Goričkem je prisotna praksa, da
manjši kmetovalci prodajo svoja kmetijska zemljišča ali jih dajo v najem in se raje zaposlijo v
sosednji Avstriji. Pomemben dejavnik, ki odriva mlade od kmetovanja so investicije za
posodobitev kmetijske mehanizacije, kar je sploh za mlade prevelik finančni zalogaj (Orban,
2016). Za obdelovanje manjših površin je vlaganje v mehanizacijo nesmiselno in se zato raje
odločijo za prodajo zemljišč. Starejši kmetovalci prenehajo z dejavnostjo, ker zaradi starosti
preprosto več ne zmorejo delovnih naporov.
Velik dejavnik, ki vpliva na odločanje kmeta o njegovi prihodnosti v primarnem sektorju je
zakonodaja. Administracija, ki je potrebna pri uvajanju novih dejavnosti na kmetiji je za
običajnega kmetovalca prezahtevna. Ljudje nimajo tolikšnega znanja in potrebne
fleksibilnosti, da bi lahko sledili novim predpisom, zakonom, ki se menjavajo na nekaj let
(Škalič, 2016). Prebivalstvo si ne upa tvegati z investiranjem v določene dejavnosti, ampak se
raje zaposlijo v sosednji državi.
Iz razpredelnice 12 je razvidno, da se veča delež večjih kmetijskih gospodarstev, ki imajo v
uporabi 10 ali več hektarjev kmetijskih zemljišč. V občini Hodoš se je delež povečal za 19,7
%, kar je največ med vsemi občinami. Najmanjše povečanje deleža ima občina Kuzma (1 %)
in občina Grad (1,3 %).
Pri pregledu podatkov o število gospodarstev z različnimi velikostnimi razredi kmetijskih
zemljišč v uporabi, smo ugotovili, da v večini občin upada število gospodarstev z 2 do 10 ha
kmetijskih zemljišč. V občinah Dobrovnik, Puconci, Moravske Toplice in Rogašovci je bilo v
letu 2010 v primerjavi z letom 2000 povečanje števila gospodarstev z do 2 hektarjev zemljišč.
Večina večjih kmetovalcev ima v zakupu zemljišča manjših kmetov in zemljišča Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Fartek, 2016).
Ob popisu leta 2010 je v več kot polovici občin prevladoval namen kmetijske pridelave za
prodajo preko posrednika. V občinah Šalovci, Kuzma, Gornji Petrovci in Rogašovci je glavni
namen kmetijske pridelave bil izključno za lastno porabo.
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Razpredelnica 13: Kmetijska gospodarstva v občinah na Goričkem v letu 2000 in v letu 2010.

Leto
Občina
Cankova
Dobrovnik
Gornji
Petrovci
Grad
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Moravske
Toplice
Puconci
Rogašovci
Šalovci

Število kmetijskih gospodarstev
in število kmetijskih gospodarstev na
prebivalca
2000
2010

Delež kmetijskih gospodarstev z
10 ali več hektarov kmetijskih
zemljišč v uporabi [ %]
2000
2010

309
163
457

0,15
0,11
0,19

228
107
364

0,12
0,08
0,17

10,4
6,7
8,1

17,5
12,1
12,1

453
63
88
277
951

0,17
0,16
0,14
0,16
0,15

382
43
57
236
735

0,17
0,14
0,09
0,15
0,12

2,9
22,2
9,1
3,2
14,5

4,2
41,9
12,3
4,2
18,6

968
529
365

0,15
0,15
0,20

785
409
306

0,13
0,13
0,19

11,5
4
13,2

16,2
7,1
17

Vir podatkov: Popis kmetijstva 2000; Popis kmetijstva 2010.

Grafikon 6 prikazuje gibanje števila samozaposlenih kmetov na Goričkem. Zakon o
dohodnini kmete ne obravnava kot obliko samozaposlenih oseb in so po ožji definiciji
obravnavani posebej. Po evidencah Statističnega urada Republike Slovenije se kmetje
obravnavajo kot samozaposleni, a kot ločena skupina. Med samozaposlene kmete sodijo tudi
tisti, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji ali popoldanski s. p.
Grafikon 7: Število samozaposlenih kmetov v vseh občinah skupaj od leta 2005 do leta 2014.

Vir podatkov: SURS, 2015.
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Najpogostejše dejavnosti na kmetijah na Goričkem so predelava in prodaja kmetijskih
pridelkov, turistična dejavnost in dejavnost domače obrti. Število samozaposlenih kmetov se
je občutno zmanjšalo v obdobju od leta 2011 do leta 2013. Do leta 2011 je bilo približno
2.000 samozaposlenih kmetovalcev, po tem letu je število padlo pod 1.500.
Prodaja kmetijskih pridelkov v večini primerov poteka doma, na kmetijah ali na tržnici v
Murski Soboti. Na pomenu pridobivajo kmečke tržnice, kjer kmetovalci prodajajo svoje
pridelke oziroma produkte. Na občini Cankova se je ta enodnevni dogodek izkazal za zelo
obiskanega, kar se zavedajo tudi v občini Kuzma, kjer so trenutno v fazi zbiranja
zainteresiranih za prodajo. Kmetovalci imajo tudi možnost prodaje pod kolektivno blagovno
znamko Krajinski park Goričko, ki omogoča večjo prepoznavnost ter označuje geografsko
poreklo tin kakovost. V Parku trenutno beležijo 63 imetnikov kolektivne blagovne znamke
(Dešnik, 2016). Z vidika trženja na področju kmetijstva so občine na zahodni strani Goričkega
nekoliko v prednosti. Trg je tu v primerjavi z obmejnim območjem pri Madžarski meji večji
in kupna moč je večja (Novak, 2016).
Slika 12: Pridelava olja – Oljarna Pojbič v Gornjih Petrovcih.

Avtor: Marija Glavaš, 2016.

Polnovredna delovna moč temelji na razmerju števila ur, letno porabljenih za delo v kmetijski
dejavnosti, z enoletnim obsegom dela polno zaposlene osebe, ki obsega 1.800 ur. Grafikon 7
nam prikazuje, kolikšen je bil leta 2000 in 2010 vložek dela na kmetijskih gospodarstvih v
polnovredni delovni moči (PDM) na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi.
Leta 2000 je 60 % vseh občin na Goričkem imelo vrednosti polnovrednih delovnih moči nad
državnim povprečjem. Največje vrednosti so dosegli v občinah Grad, Kuzma in Rogašovci.
Ob popisu leta 2010 se je povprečje Slovenije iz 0,22 znižalo na 0,16 PDM na hektar KZU.
Vložek dela na kmetijskih gospodarstvih se je znižal v vseh občinah, najizraziteje v občini
Grad ter občini Kuzma. Najmanjše razlike so bile v občinah Cankova in Moravske Toplice, ki
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sta v obdobju obeh popisov imele vložek dela na kmetijskih gospodarstvih pod slovenskim
povprečjem.
Grafikon 8: Vložek dela na kmetijskih gospodarstvih na ha kmetijskih zemljišč v uporabi, v polnovrednih delovnih
močeh.

Vložek dela na kmetijskih gospodarstvih na ha KZU
0,35
0,3

PDM

0,25
0,2
0,15
0,1

2000

0,05

2010

0

Občine
Vir podatkov: Popis kmetijstva 2000; Popis kmetijstva 2010.

Obdobje po letu 2000 je zaznamovalo upad števila glav velike živine na hektar obdelovanega
kmetijskega zemljišča, kar je razvidno tudi v grafikonu 8. Leta 2000 so bile najbližje
slovenskemu povprečju občine na zahodnem delu Goričkega, med njimi občina Rogašovci in
občina Puconci, ki je imela vrednosti nad povprečjem države. V 10 letih so se v veliki večini
občin vrednosti števila glav velike živine na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi spustila
pod 0,6, medtem ko je povprečje Slovenije bilo 0,89.
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Grafikon 9: Število glav velike živine na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi.

GVŽ na hektar KZU
1,2
1

0,8
0,6

0,4
2000

0,2
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Občine
Vir podatkov: Popis kmetijstva 2000; Popis kmetijstva 2010.

O neugodni situaciji kmetijstva nam pričajo tudi podatki o kmetijskih zemljiščih v uporabi.
Karta 8 prikazuje deleže kmetijskih zemljišč v uporabi na Goričkem, v posameznem obdobju
ter razlike med popisom kmetijstva v letu 2000 in 2010.
Ob popisu kmetijstva leta 2000 je največji delež kmetijskih zemljišč v uporabi, glede na
površino občine, imela občina Cankova (60,7 %), sledila ji je občina Rogašovci (52 %) in
občina Puconci (51 %). Najmanjši delež kmetijskih zemljišč je imela občina Dobrovnik (21
%). Delež občine Kobilje je znašal 24 %, 26 % pa v občini Hodoš. V 10 letih se je površina
kmetijskih zemljišč v uporabi v veliki večini občin zmanjšala. Izjemi sta le občini Hodoš in
Kobilje, kjer se je delež povečal za pol odstotka. Največji upad opazimo v občini Moravske
Toplice, kjer se je delež kmetijskih zemljišč v uporabi zmanjšal za 10,5 %. Leta 2010 je
omenjena občina imela le za 2 % več kmetijskih zemljišč v uporabi, kakor občina Grad (36,9
%). Zmanjševanje deleža kmetijskih površin, ki so v uporabi, je intenzivneje na zahodni strani
Goričkega, kjer se je delež v občinah zmanjšal v povprečju za 6 %.
V občinah je prisoten trend prodajanja zemljišč manjših kmetov kmetom, ki imajo v lasti
večje površine kmetijskih zemljišč, kar je z vidika obdelovanja in uporabe kmetijskih zemljišč
pozitivno. Po trditvah go. Farteka, župana občine Gornji Petrovci, je bilo v lanskem letu
vloženih nadpovprečno veliko število vlog za kmetijske subvencije, hkrati pa je poudaril, da
se pojavljajo prekupčevanja z zemljišči, in sicer z namenom izkoriščanja kmetijskih subvencij
(Fartek, 2016).
Goričko ne nudi pogojev za intenzivno kmetovanje, ampak ima zaradi posestne
razdrobljenosti ugodne pogoje za ekološko kmetovanje, ki zagotavlja visoko kakovostno in
lokalno pridelano hrano. Z ekološkim kmetovanjem se zmanjšujejo pritiski na okolje,
ponujajo pa se tudi nove ekonomske priložnosti. Eden iz med glavnih ciljev ekološkega
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kmetijstva je tudi zmanjševanje porabe energije in surovin pri pridelavi hrane, kar zahteva
veliko vloženega dela in začetnega kapitala (Zajc, 2012). Tovrstno okolju prijazno
kmetovanje se na Goričkem razvija zelo počasi. Vzrok je v nezainteresiranosti, neugodni
izobrazbeni in starostni strukturi (Blatnik, Dovečar, 2010). Velik zadržek predstavlja finančno
tveganje, ki je povezano z vremenskimi pojavi, kot sta na primer toča in suša.
Strokovnjaki vse večji pomen v zadnjih letih pripisujejo ekološkemu vinogradništvo.
Ekološko pridelana vina so na (pre)nasičenem trgu vin še posebej cenjena in iskana (Vlašič,
2010). Goričko je predel Slovenije z letno najmanj padavin in največ sončnih dni, čas
dozorevanja, podtalnica na globini 20–25 m, kar pomeni, da je korenine trte ne dosežejo itn.
Regija ima torej ugodne podnebne pogoje za razvoj (ekološkega) vinogradništva.
Karta 9: Spreminjanje deleža kmetijskih zemljišč v uporabi.

.

Vir podatkov: SURS, 2015; MKGP, 2015.
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Kmetijstvo ima velik vpliv na oblikovanje kulturne (agrarne) krajine. Vloga kulturne krajine
je poleg gospodarske tudi ta, da prispeva k prepoznavnosti območja. Prostor, kjer je prisotno
opuščanje kmetijstva, izgublja na svoji prepoznavni podobi.
Deagrarizacija se v spremembi rabe tal najbolj odraža preko dveh procesov. Prvi je povečanje
obsega pozidanih površin, drugi pa povečanje obsega površin v zaraščanju, zatravljanju ali
povečanem obsegu gozdnih površin. Za območje Goričkega ne moremo govoriti o izgubi
kmetijskih zemljišč na račun pozidave, ampak so zemljišča veliko bolj podvržena zaraščanju.
Glede na grafične podatke o rabi tal v letu 2000 je regija imela slabih 100 hektarjev površin v
zaraščanju. Do leta 2014 se je obseg površin, ki se zaraščajo povečal za več kot desetkrat
(MKGP, 2015).
Slika 13: Primer zaraščanja vinograda v občini Gornji Petrovci.

Avtor: Marija Glavaš, 2016.

Glede na odgovore intervjuvanih in glede na videno, ne moremo govoriti o intenzivnem
zaraščanju kmetijskih površin na Goričkem. Manjša zemljišča, ki jih lahko označimo tudi kot
potencialna zemljišča za zaraščanje, prevzamejo večji kmetovalci in jih obdelujejo.
Pomemben je vpliv lastnikov zemljišč, ki mejijo na kmetijska zemljišča v zaraščanju.
»Mejaši« pogosto pritiskajo na lastnike zaraščenih zemljišč in zahtevajo, da se zemljišče
sanira.
Zaraščene površine so prisotne v celotni regiji (karta 9). V manjši meri so opazna na
zahodnem delu Goričkega. Proti vzhodni strani je zaraščenih površin neprimerljivo več. Bolj
kot kmetijska zemljišča, se v tem predelu Goričkega zaraščajo stavbna zemljišča oziroma
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zemljišča, kjer stojijo stare nepremičnine. To so nepremičnine izseljencev ali pokojnih
lastnikov. Problem pri takih zemljiščih je pogosto neurejeno lastništvo. Zaradi izseljevanja je
veliko takih površin, za katere se niti ne ve, kdo ima lastninsko pravico ali obratno, da
potomci izseljencev ne vedo, da so (so)lastniki zemljišč na Goričkem. Občine in potencialni
kupci zemljišč imajo interes, da bi sanirali nepremičnine z okolico, vendar jim zakonodaja
zaradi neurejenega lastništva to prepoveduje.
Za ohranjanje kulturne krajine je nujno spodbujati delovanje človeka, ki z obdelovanjem
zemlje in urejanjem okolja skrbi, da prostor ohranja svojo značilno podobo. Zgolj
naravovarstveni ukrepi niso dovolj, da okolje ohrani svojo pristnost.
Slika 14: Zaraščanje zemljišč in nepremičnin.

Avtor: Marija Glavaš, 2016.

Velik problem za kmetovalce ob Madžarski meji predstavlja divjad. Obmejni prostor na
madžarski strani je bil zaradi različnih političnih sistemov in zaradi strogo varovane meje,
izpostavljen pogozdovanju. Zaradi pomanjkljivega nadzora nad divjadjo na območju večjih
gozdnih površin v preteklosti so kmetijske površine danes v obmejnem prostoru ob madžarski
meji izpostavljeni velikim škodam, ki jo povzročajo divje živali. Divjad se prosto giblje v
gozdnatih predelih in se čez noč prihaja hranit na polja, ki ležijo ob gozdu. Kmetje imajo zato
dodatne finančne izdatke za škodo ob izpadu pridelka (Orban, 2016).
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Slika 15: Čreda srnjadi v Hodošu.

Avtor: Orban, 2014.
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Karta 10: Prikaz površin v zaraščanju, leta 2014.
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Obmejna lega ima na kmetijstvo v obravnavani regiji tako pozitivne kot tudi negativne
učinke. Z vidika tradicionalnega kmetovanja, kot smo ga bili vajeni v preteklosti, je obmejna
lega za Goričko negativni faktor. Ljudje ne vidijo koristi v kmetovanju ter se odločajo za
druge poklice. Vedno več se omenja ekološko kmetovanje kot potencial regije. S tovrstnim
kmetovanjem in njegovim trženjem bi obmejnost imela večji doprinos k razvoju regije.
Pomemben vpliv na razvoj kmetijstva ima zakonodaja, ki s predpisi in omejitvami določa
standarde kmetijstva. Za lažje izpolnjevanje in sledenje zakonodaji bi bilo potrebno večje
informiranje kmetovalcev, predvsem mladih.

5.4.

Turizem

Goričko svojega turističnega potenciala v preteklosti ni razvijalo. Glavno turistično območje
se je razvilo v Moravskih Toplicah, kjer je bila tudi edina večja ponudba hotelskih prenočišč.
V manjšem obsegu so prenočišča nudile tudi malo številčne turistične kmetije, ki niso imele
izdelanih motivacijskih programov, s katerimi bi privabljali goste v to gričevnato pokrajino.
Velika večina statističnih podatkov s področja turizma v občinah na Goričkem je »statistično
zaupna« in nedostopna. V tem poglavju statističnih dejstev nismo podrobneje predstavljali,
ampak smo večjo pozornost namenili izsledkom intervjujev. Ob pregledu številčnih podatkov
je potrebno poudariti, da v analizo ni všteta občina Moravske Toplice, ki zaradi kopališkega
turizma ni primerljivo z ostalimi občinami.
Glede na dosegljive statistične podatke imajo občine Grad, Hodoš in Kobilje premalo ležišč
za javno statistiko. Največ ležišč oziroma nastanitvenih zmogljivosti je v občini Rogašovci in
Cankova, in sicer občini nudita do 50 ležišč. Zmogljivosti ostalih občin so (uradno) omejene
na do 30 ležišč.
Statistični urad Republike Slovenije beleži v zadnjih 8 letih največ prihodov turistov v
občinah Puconci, Cankova in Grad, kjer je v tem obdobju zabeleženih tudi največ nočitev.
Številčnost turistov pri obeh kategorijah se je od leta 2009 zmanjševalo**.
Točnega število turistov, ki obišče Goričko oziroma občine v tem predelu Slovenije nimamo.
Različne ustanove in turistični ponudniki ne vodijo evidenc o številčnosti obiska ali pa so te
vezane na vstopnine oziroma na plačane parkirnine.
Razpredelnica 14: Podatki o številu turistov Krajinskega parka Goričko v letu 2013 glede na podatke nekaterih
zavodov in turističnih centrov na območju Goričkega.

Zavodi, turistično informacijski centri
TIC Moravske Toplice
TIC JZKP Goričko
Zavod za okolje in turizem Dobrovnik
Zavod za upravljanje kulturne dediščine
Grad (Doživljajski park Vulkanija)

Število obiskovalcev
27.302
15.032
48.00
6.813

Vir podatkov: Javni zavod Krajinski park Goričko, 2016.

Če izvzamemo zdraviliški turizem v Moravskih Toplicah, je danes glavna turistična dejavnost
na Goričkem kmečki turizem. Ta se ponuja v okviru turističnih kmetij, vinotočev oziroma
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vinskih kleti. Glede na podatke Krajinskega parka je na Goričkem 9 turističnih kmetij
oziroma kmetij z nastanitvijo (2016). Številčno prevladujejo vinonotoči in vinske kleti, ki pa
ne nudijo nastanitvenih zmogljivosti.
Slika 16: Vinotoč Štesl.

Avtor: Marija Glavaš, 2016.

Večji delež vseh ležišč na Goričkem je v občinah ob meji z Avstrijo. Lega ob meji vpliva na
številčnost dnevnih turistov iz Avstrije. Z razvojem turistične dejavnosti se je na avstrijski
strani državne meje za prenočitve v omenjenih občinah povečalo zanimanje slovenskih gostov
(Kous, 2016).
Dnevni turisti prihajajo iz Avstrije v večjem število ob cerkvenih praznikih v poletnem delu
leta. To so t. i. »proščenja« ali »buča«, ko je cerkveni praznik zavetnika kraja. Na tovrstnih
dogodkih se odvijajo manjši sejmi, kjer svoje izdelke ponujajo sejmarji iz vseh koncev
Slovenije. Tok tovrstnih turistov poteka tudi v obratni smeri, saj se tudi Goričanci udeležujejo
verskih obeležij v Avstrijskih župnijah ob meji (Škalič, 2016). Drugi spekter dnevnih turistov,
ki prihajajo iz Avstrije so predvsem nedeljski gostje, ki prihajajo na slovensko stran zaradi
gostinske ponudbe ali preprosto na druženje ob pijači (Vogrinčič, 2016).
Turistična kmetija Ferencovi leži v občini Cankova, neposredno ob Ledavskem jezeru. Kous
Ivanič, nosilka dejavnosti turistične kmetije s sobami, je potrdila, da je potencial lege
neizkoriščen. Obmejna lega ima namreč zanemarljiv vpliv na številčnost tujih gostov, pri
katerih je pa opaziti posamezne primere zanimanja slovenskih gostov o turistični ponudbi na
drugi strani državne meje. Glede na dejstvo, da je turistična ponudba na avstrijski strani
obmejnega prostora v strmem razvoju, bi v prihodnje lahko bil to tudi potencial regije (Kous,
2016).
Vpliv obmejnosti se z oddaljevanjem od meje zmanjšuje, kar se odraža v različnih segmentih.
Turistični ponudniki, ki so locirani neposredno ob državnih mejah, privabljajo goste iz
sosednjih držav z dvojezičnimi napisi. Vpliv se odraža na številčnosti avstrijskih in
madžarskih gostov.
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Po besedah ge. Smodiš, gospodarice na kmetiji v Otovcih (občina Puconci), ki ima
registrirano dopolnilno dejavnost »turizem na kmetiji«, so najštevilčnejši gostje iz Slovenije.
Gostje iz tujine so maloštevilčni in prihajajo iz skoraj vseh delov Evrope in obmejnost pri njih
ne pušča nekih vidnejših učinkov. Turisti so pri njih so nastanjeni večinoma za čez vikend,
redkeje čez cel teden.
Kmetija se ukvarja s sadjarstvom ter s proizvodnjo sadnih sokov in likerjev. Pred petimi leti
so se odločili za adaptacijo bivalnega dela kmetije ter izgradili še dodatne prostore za
rekreacijo in sprostitev (fitnes, savna). Mladi prevzemniki kmetije so se za ta korak odločili z
namenom, da obogatijo ponudbo in s tem privabijo večje število gostov. Tu ciljajo predvsem
na t. i. prehodne ali tranzitne goste, ki potujejo preko Slovenije in na Goričkem prenočijo za
eno noč in se odpravijo naprej. Z vidika tranzitnih gostov ima Goričko izreden potencial
(Smodiš, 2016).
Obmejnost ima večjo vlogo na jugovzhodnem delu Goričkega. Horvat Elizabeta, iz
informacijske pisarne Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik, je legi ob meji z Madžarsko
navedla pripisala velik pomen pri številčnosti gostov. Tudi v omenjenem predelu območja so
najštevilčnejši slovenski gostje. Med tujimi gosti prednjačijo turisti iz Madžarske, ki prihajajo
v ta obmejni del poleg same ponudbe tudi zaradi dvojezičnosti in lažje komunikacije s
ponudniki. To so v veliki večini enodnevni turisti, ki obiščejo Slovenijo v sklopu enodnevnih
izletov ali pa so nastanjeni v Moravskih Toplicah (Horvat, 2016).
Poleg državnih meja, velja izpostaviti tudi vpliv bližine večjih turističnih destinacij. Najbližje
Goričkemu območju so kopališki kompleks v Moravskih Toplicah in v Banovcih. Številčnost
gostov je večja na turističnih destinacijah, ki so umeščena bližje zdraviliškemu naselju in je v
veliki meri odvisna tudi od same organiziranosti, oglaševanja in obveščanja gostov toplic o
možnostih odkrivanja pokrajine (Smodiš, 2016; Horvat, 2016). Oglaševanje Goričkega
prostora ni omejeno samo na domače občine, ampak je zaslediti promocijsko gradivo tudi v
obmejnih letoviščih na madžarski strani.
Kljub vsem dispozicijam, ki jih ima Goričko, da postane atraktivna turistična destinacija, se
zdi, da območje le s težavo razvija svojo vizijo turizma. Intervjuvani so izpostavili glavne
dejavnike, ki zavirajo razvoj turistične dejavnosti na obravnavanem območju:
 stroški investicij,
 zakonodaja,
 nepovezanost akterjev,
 pomanjkljivo oglaševanje,
 bližina Avstrije,
 nezainteresiranost domačinov.
Vsi sodelujoči pri raziskavi so si bili enotni glede stroškov investicij in zakonodaje kot dva
glavna dejavnika, ki odvračata domačine od samoiniciativnega delovanja in ustvarjanja
turističnih ponudb. Višino stroškov pogojuje med drugim tudi zakonodaja z različnimi
predpisi, ki so za mnoge prezahtevni in po mnenju večine, za določena področja nesmiselni.
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Tu se potem pojavijo tveganja za dodatne stroške, ki nastanejo s kršitvami predpisov.
Nezanemarljivi so stroški oglaševanja in promocije, s katero ponudnik prodre na trg in privabi
turiste. Ob vseh finančnih vlaganjih je investitor primoram sam poiskati trg ter najti pravo
tržno nišo.
Problem turistične dejavnosti na Goričkem je nepovezanost akterjev in pomanjkanje
oglaševanja. Turizem na Goričkem je še vedno v precejšnji meri odvisen od zanimanja za
posamezne destinacije, ki večinoma privabljajo enodnevne turiste. Aktualne tržne niše brez
povezovanja na dolgi rok ne pripomorejo k razvoju regije (Horvat, 2016). Problem je, da se
različni ponudniki med seboj ne povezujejo in delujejo bolj kot ne vsak zase. Sodelovanje in
povezovanje na različnih nivojih ustvarja temelje in ugodne pogoje za domače ponudnike ter
tuje podjetnike, ki z investicijami v turistično dejavnost ustvarjajo tudi nova delovna mesta.
Pomemben dejavnik je bližina Avstrije, ki ob vsem naštetim še dodatno krepi
nezainteresiranost domačinov. Ljudje se raje odločijo za delo v Avstriji, kjer imajo za
opravljeno delo zagotovljeno plačo in razen odgovornosti na delovnem mestu nobenih drugih
službenih obremenitev doma. Nezainteresiranost je med drugim posledica slabe
informiranosti prebivalstva o možnostih oddajanja ležišč. V jugovzhodnem območju
Goričkega, na predelu, kjer Dolinsko prehaja v gričevje, je veliko neizkoriščenih vikendov,
kjer je potrebno informiranje in obveščanje domačinov o možnostih oddajanja ležišč (Horvat,
2016).
Turizem se šele v zadnji desetih letih prepoznava kot potencial regije in morebitno
gospodarsko gonilo. Neokrnjena narava, pestra in odlična kulinarična ponudba sta »osnovi« iz
katere izhajajo ponudniki turistične dejavnosti na tem območju, vendar pa to za sam razvoj ni
dovolj. Ponudbo je potrebno nadgrajevati in dopolnjevati do te mere, da doprinese k samemu
razvoju regije (Škalič, 2016).

5.5.

Dnevne delovne migracije in zaposlitvena središča na goričkem

Murska Sobota kot glavno oziroma edino regionalno središče v Prekmurju je dolga leta
predstavljala osrednje zaposlitveno središče prebivalcem Goričkega in ostalih predelov
Pomurja. V zadnjem desetletju se razvijajo tudi predeli Goričkega, kjer so nastajala oziroma
nastajajo večja ali manjša zaposlitvena središča.
Od leta 2005 je opazen porast števila podjetij. V obdobju osmih let se je število podjetij
povečalo za več kot 100 %. Glede na aktivno prebivalstvo je največ podjetij v občini
Moravske Toplice, ki je zaradi uspešne turistične dejavnosti privlačna za tuje in domače
investitorje. Opazna je manjša razlika med občinami ob avstrijski meji in občinami ob
madžarski meji. Občine na zahodni strani Goričkega imajo večji odstotek podjetij kot občine
na vzhodni strani, a se je ta razlika v letu 2013 že skoraj izničila.
Indeks delovne migracije povezuje število delovnih mest s številom zaposlenih prebivalcev.
Manjši je indeks, več prebivalcev občine se na delo vozi v drugo teritorialno enoto. Nobena
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izmed občin na Goričkem ne spada med zmerno oziroma izrazito delovne občine, kar pomeni,
da se prebivalci zaposlujejo izven občine svojega prebivališča. Znotraj okvira bivalnih občin
lahko vidimo, da so nekatere občine prešle iz izrazito bivalne do pretežno oziroma zmerno
bivalne, kar pomeni, da se vedno več prebivalstva zaposluje v občini prebivališča. Nasprotno
se je odvijalo pri občini Hodoš, ki je leta 2005 spadala med šibko bivalne, do leta 2013 pa
prešla v izrazito bivalne.
Karta 11: Število podjetij na aktivno prebivalstvo v občinah od leta 2005 do leta 2013.

Vir podatkov: SURS, 2015; GURS, 2014.

61

Karta 12: Indeks migracij občin od leta 2005 do leta 2013.

Vir podatkov: SURS, 2015; GURS, 2014.

Po pregledu podatkov o zaposlovanju delovno aktivnega prebivalstva po občinah se je
izkazalo, da je največ zaposlenih v občini prebivališča ali v sosednji občini. Glavni sektorji
zaposlovanja so zdravstvene in šolske ustanove, gostinska in trgovska dejavnost ter različne
državne inštitucije (pošta, policija, zavodi …).
Prebivalstvo občine Cankova se je v največjem številu zaposlovalo v občini Rogašovci in v
občini Moravske Toplice. Do leta 2013 se je povečalo število zaposlenih v občini Puconci in
število zaposlenih, ki se niso vozili na delo v drugo občino. V preteklosti se v cankovski
občini ni razvilo industrijskih obratov, ki bi zaposlovali večje število ljudi. Med
gospodarstveniki je največji zaposlovalec v občini podjetje Kleparstvo, krovstvo Šinko d. o.
o., ki zaposluje v povprečju do 50 ljudi (PIRS, 2016).
Populacija iz občine Rogaševci se je najintenzivneje zaposlovala v sosednji občini Cankova in
občini Kuzma. Precejšnje je bilo tudi število zaposlenih v občini Moravske Toplice, ki pa se
je do leta 2013 postopoma zmanjševalo. V občini Rogašovci je leta 1979 začela z
obratovanjem tovarna za proizvodnjo orodij LIV Postojna. Tovarna je ob koncu 80. let
prejšnjega stoletja zaposlovala 128 delavcev, kar je v vsem obdobju delovanja največ. Po
obdobju težav v 90. je LIV Postojna obrat prodalo in preselilo svojo proizvodnjo v Mursko
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Soboto. Podjetje je od leta 2010 v stečaju. V prostorih LIV-a ima danes svoje obrate Altrad
Liv, d. o. o., ki zaposluje do 50 delavcev (PIRS, 2016).
Delovno aktivno prebivalstvo v občini Grad se je v največji meri na delo migriralo v
Moravske Toplice in v Puconce ter v sosednjo občino Rogašovci, v manjšem obsegu tudi v
občino Cankova. V občini Grad je ob koncu 70. let prejšnjega stoletja svojo tovarno namestilo
Velenjsko podjetje, ki se je ukvarjalo z izdelovanjem oblačil in drugimi tekstilnimi izdelki.
Ob prehodu v novo tisočletje so se začele finančne težave podjetja, ki je v letu 2010 prenehalo
z delovanjem, s čemer je delovno mesto izgubilo 40 delavcev. Občina Grad v zadnjih letih
odpira nova delovna mesta z nadgradnjo turistične ponudbe. V občini je sedež Krajinskega
parka Goričko, ki zaposluje do 20 ljudi iz različnih občin.
V občini Gornji Petrovci so bile v preteklem desetletju locirane izpostave močnih
industrijskih podjetjih, ki so imele sedež v Murski Soboti. Danes imata v tej občini svoje
obrate Panvita, Agromerkur, d. o. o. in RLS Moda, d. o. o., ki skupaj zaposlujeta do 200
delavcev (PIRS, 2016). Občina Gornji Petrovci je predstavljala pomembno zaposlitveno
središče za občane Hodoša in občane občine Šalovci, od koder se je v preteklem desetletju le
minimalno število ljudi odpravljalo na delo v zahodni del Goričkega.
Največ delovno aktivnih iz občine Dobrovnik, Kobilje in Hodoš je bilo zaposlenih v občini
Moravske Toplice. Glavni sektor zaposlovanja v omenjeni občini je turizem in gostinstvo.
Kopališki turizem se je v naselju Moravske Toplice razvil do te mere, da ga lahko v smislu
trženja izkoriščajo tudi okoliška manjša naselja, in sicer z nastanitvenimi in gostinskimi
ponudbami. Za občane Moravski Toplic ni izrazitega trenda zaposlovanja v katerih od drugih
občin na Goričkem.
Z razvojem zdraviliškega turizma in odprtjem hotelskega kompleksa v Bad Radkersburgu se
je pojavil trend zaposlovanja gostincev, ki so se na delo vozili v Moravske Toplice. Predvsem
prebivalstvo ob avstrijski meji, je raje poiskalo delo na drugi strani meje. Razloga sta dva, in
sicer manjša razdalja ter boljše plačilo.
Za skrajni severovzhodni del Goričkega ima z vidika zaposlovanja še vedno pomembno vlogo
Murska Sobota. Čeprav na tem območju živi precej pripadnikov madžarske narodne manjšine
in bi bilo za pričakovati, da ljudje gravitirajo na območje Lendave, kjer je delež omenjene
manjšine še večji, je ta predel bolj navezan na Mursko Soboto. Z vzpostavitvijo nove
železniške povezave Murska Sobota–Hodoš je bilo veliko pričakovanj o novih investicijah v
tem območju. Železniška povezava za enkrat še ni prinesla pozitivnih učinkov na področju
gospodarstva (Orban, 2016). Župan občine Hodoš vidi glavni razlog za nezainteresiranost
vlagateljev v oddaljenosti od regionalnega središča in splet zgodovinskih okoliščin, ki so to
območje ob madžarski meji postavile v okvir nezanimivega.
Občina Puconci je neprimerljivo bližje Murski Soboti, kar se pozna tudi na samem
gospodarstvu. V občini Puconci je glavni delodajalec Kema Puconci-Kremen in specialni
gradbeni materiali, d. o. o. Pomembno vlogo pri zaposlovanju ljudi iz regije je imelo tudi
podjetje Seaway Yachts, razvojni center za nove materiale, pogone in tehnologije, d. o. o., ki
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pa je trenutno v stečajnem postopku. Prostore omenjenega podjetja bo prevzel uspešen in
znan lokalni podjetnik, ki načrtuje proizvodnjo rezervoarjev za nafto in s tem tudi nova
delovna mesta (Novak, 2016). Industrijski obrati so se razvili na ravninskem delu. Z
oddaljevanjem proti severu pa lahko opazimo razlike v razvitosti južnega in severnega dela
občine. Prebivalstvo južnega dela občine, ki je v večini tudi na ravnini, na delo dnevno
migrira v Mursko Soboto. V severnem delu prevladuje praksa zaposlovanja v Avstriji.
Kljub dobri cestni infrastrukturi in dobrim prometnim povezavam ima oddaljenost oziroma
bližina regionalnega središča še vedno veliko vlogo pri razvoju okolice. Ta vloga se je ob
izgradnji avtoceste še povečala.
V razpredelnici 13 so podani podatki o zaposlenih iz goričkih občin v občini Murska Sobota.
Število zaposlenih v občini Murska Sobota, ki prebivajo v občinah na zahodnem delu
Goričkega je od leta 2000 do leta 2013 upadalo. V posameznih letih je vidno povečanje
zaposlenih v murskosoboški občini, a če primerjamo število zaposlenih zadnjih treh let s
številom zaposlenih v prvi polovici prejšnjega desetletja, lahko vidimo, da se zmanjšuje
število dnevnih migrantov iz zahodnega predela Goričkega v smeri jugovzhoda. Pri občinah
na vzhodnem delu gričevnate pokrajine opazimo manjša razlike v posameznih letih.
Primerjava števila zaposlenih v občini Murska Sobota v zadnjih treh letih nam pokaže, da
število upada.
Nihanja med posameznimi leti so posledica obsežnih odpuščanj industrijskih podjetij ter
zaposlovanja novo ustanovljenih industrijskih podjetij ter trgovskih centrov. Največ ljudi se v
občini Murska Sobota danes zaposluje v Splošni bolnišnici Murska Sobota in v tekstilnem
podjetju Mura, ki je trenutno v stečajnem postopku. Med glavne delodajalce spadajo še SGP
Pomgrad in Skupina Panvita, Agromerkur ter Mlinopek, Wolford in Xal svetila. Pri
naštevanju ne smemo pozabiti na trgovsko dejavnost, ki je prav tako pomemben vir delovnih
mest v Murski Soboti.
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Razpredelnica 15: Zaposleni v občini Murska Sobota.

Občina
prebivališča
Cankova
Dobrovnik
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Moravske
Toplice
Puconci
Rogašovci
Šalovci

Občina zaposlitve – Murska Sobota
Leto
2006
2009
2010
2011

2000

2003

2012

2013

315
124
262
290
23
67
136

282
115
248
293
13
71
149

261
107
296
314
19
77
148

210
87
283
263
20
71
128

222
97
297
268
23
84
124

214
96
298
250
17
85
122

213
83
283
236
17
85
118

198
79
263
229
16
79
114

1157

1070

1062

916

931

944

932

906

1140
367
163

1092
348
171

1077
389
178

880
294
150

896
290
164

879
267
157

878
257
164

833
242
171

Vir podatkov: SURS, 2015.

Pomembna občina zaposlovanja je tudi Lendava. V občini so se od leta 2000 zaposlovali iz
vseh koncev Goričkega, vendar ne v tolikšnem številu kot v občini Murska Sobota. Občina
Lendava je zaposlovala predvsem občane bližnjih občin, in sicer iz občine Dobrovnik in
občine Kobilje, ki sta tudi upravno vezani na omenjeno občino. Število delovno aktivnega
prebivalstva v občini Lendava, s prebivališčem v občini Dobrovnik in v občini Kobilje se je
od leta 2000 do leta 2014 zmanjšalo. V dvojezični občini so svoje »predstavnike« imeli še
občina Moravske Toplice in Puconci. V drugi polovici prejšnjega desetletja se je zaposlovanje
iz omenjenih občin v občini Lendava ustavilo in se začelo zmanjševati, a sta obe imeli v letu
2013 v lendavski občini več zaposlenih kakor v letu 2000.
Razpredelnica 16: Število zaposlenih v občini Lendava.

Občina
prebivališča
Cankova
Dobrovnik
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Moravske
Toplice
Puconci
Rogašovci
Šalovci

2000

2003

Občina zaposlitve – Lendava
Leto
2006
2009
2010
2011

3
125
1
2
0
35
1

5
119
3
4
0
37
2

6
113
2
6
1
31
2

5
91
3
6
1
22
3

4
89
5
6
0
23
2

25

33

44

38

18
4
2

24
6
3

20
3
2

29
2
0

2012

2013

5
83
3
6
1
23
3

4
84
3
5
1
22
3

3
78
2
3
1
23
2

42

40

39

35

30
3
1

30
4
0

24
4
1

23
2
0

Vir podatkov: SURS, 2015.
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Občina Gornja Radgona je z razvojem podjetništva zaposluje vse več prebivalcev z območja
Goričkega. V razpredelnici 15 so podani podatki o številu zaposlenih iz goričkih občin, ki se
zaposlujejo v občini Gornja Radgona. Skozi vso opazovano obdobje se v veliki večini število
zaposlenih v omenjeni občini povečuje. Izjema je občina Hodoš, ki ni imela niti enega
zaposlenega ter občina Kuzma, kjer se število zaposlenih v obmejni občini ne povečuje.
Razpredelnica 17: Število zaposlenih v občini Gornja Radgona.

Občina
prebivališča
Cankova
Dobrovnik
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Moravske Toplice
Puconci
Rogašovci
Šalovci

2000
11
0
3
6
0
0
11
10
12
14
0

2003
18
0
3
7
0
0
6
10
18
18
1

Občina zaposlitve – Gornja Radgona
Leto
2006 2009 2010
2011
2012
22
22
22
25
28
1
3
4
4
3
5
3
4
4
7
20
26
29
29
31
0
0
0
0
0
0
5
4
5
5
3
8
9
10
10
15
17
27
30
31
31
38
42
48
41
26
34
29
29
34
1
5
3
1
1

2013
27
2
7
33
0
4
8
25
40
32
2

2014
26
2
8
31
0
4
10
26
44
32
3

Vir podatkov: SURS, 2015.
Karta 13: Karta prikazuje lokacije današnjih podjetij in krajev, ki so glavna zaposlitvena središča.

Avtor: Marija Glavaš, 2016. Vir podatkov: Terensko delo, 2016.

Na karti 13 so prikazana zaposlitvena središča za populacijo Goričkega. Označene so lokacije
industrijskih obratov ter naselij, kamor se na delo vozi večina prebivalstva iz Goričkega. To
so tudi lokacije, kjer so podjetja delovala in zaposlovala (več kakor danes) delavce že v
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preteklosti. Na karti niso izpostavljena podjetja manjših samostojnih podjetnikov, ki imajo
zaledja v lokalnih okoljih.

6. Dnevne delovne migracije v sosednjo državo
V 19. in 20. stoletju je bila za celotno pokrajino ob Muri značilna agrarna prenaseljenost, ki je
botrovala izseljevanju prebivalstva. Prve oblike migracij ali selitev so bila sezonska dela v
Ogrskem delu države. Od konca 19. stoletja so se v večini ljudje odločali za čezatlantske
selitve v Ameriko, ki so se ob prehodu v novo stoletje končale. Presežek kmečke delovne sile
se je iz agrarno prenaseljenih krajev odpravljal na sezonska dela v razvitejše zahodnoevropske
države. Po drugi svetovni vojni, ko migracije niso bile legalne ter še kasneje v 60. in 70. letih
20. stoletja, je območje Prekmurja zaznamovalo zdomstvo. Ljudje so se po določenem času
dela in življenja v tujini preselili nazaj domov. V 80. letih prejšnjega stoletja se je z
deagrarizacijo in razvojem industrije v Murski Soboti odseljevanje upočasnilo (Bevc, 2003).
V zadnjih 20 letih smo priča novi obliki migracij. Z razvojem sosednjih obmejnih območjih,
odprtjem mej, izboljšanjem motorizacije in prometne dostopnosti ter z raznovrstnostjo
ponudbe delovnih mest na drugi strani državne meje so se povečale možnosti tedenskih in
dnevnih delovnih migracij čez meje (Zupančič, 2003).

6.1.

Dejavniki in razlogi

Čezmejne tokove povzročajo in omogočajo različni dejavniki. Na eni strani imamo dejavnike
potiskanja (»push dejavniki«) in na drugi strani dejavnike privlačevanja (»pull dejavniki«). V
tretji sklop dejavnikov spadajo splošni dejavniki, ki omogoča dejavnike iz prvih dveh skupin.
Med splošne dejavnike spada odprtost meja in k temu liberalen režim na meji, ki dopušča
(dnevne) čezmejne tokove. Zakonodaja Evropske unije omogoča prosti pretok delavcev, torej
so državljani Evropske unije in s tem tudi Slovenci pri iskanju zaposlitev v drugih članicah
unije enakopravni domačim prebivalcem. Slovenci se tako lahko (legalno) prijavijo na
razpisano delovno mesto v Avstriji (Zaposlitev in delo…, 2015).
Pomemben splošen dejavnik pri selitvah so informacije (Zupančič, 2003). Z večjim pretokom
in z lažjo dostopnostjo informacij o ponudnikih dela, o razpoložljivosti delovnih mest, o
zaslužku, o interesu delodajalcev, se iskalci zaposlitve lažje prijavijo na razgovor za prosto
delovno mesto. Večina informacij avstrijskih delodajalcev so v nemškem ali angleškem
jeziku, zato je pomembno tudi poznavanje teh dveh tujih jezikov. Na obravnavanem območju
je glavni vir informacij o delodajalcih ter prostih delovnih mestih spletno omrežje. Pri pretoku
informacij igrajo pomembno vlogo domačini, ki so že zaposleni v tujini, saj ti pogosto
pripomorejo znancem, prijateljem ali sorodnikom do razgovora za delovno mesto ali kar do
same zaposlitve.
Izpostaviti velja tudi tehnične možnosti pri dnevnih migracijah. Urejena cestna infrastruktura
in boljša dostopnost omogočata krajši čas vožnje na delo in večji akcijski radij dnevnih
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migrantov na delo. Pri Goričancih, ki se zaposlujejo v Avstriji se vse bolj uveljavlja praksa
skupne vožnje na delo. Delavci se dogovorijo za zbirno mesto in uro, od koder se na delo
odpravijo z enim avtomobilom in si s tem zmanjšajo stroške vožnje. Gre predvsem za
zaposlene v industriji ter gradbeništvu, ki se vozijo na delo v nekoliko oddaljene kraje in jim
delovni čas omogoča tovrstno organizacijo.
Razlogi, zakaj se populacija, ki živi na obmejnem območju, odloči za zaposlitev na drugi
strani državne meje so različni. Glavni dejavniki potiska (push factors) so:








(pre)skromna in neustrezna ponudba delovnih mest v domačem okolju;
boljši zaslužki;
želja po dodatnem zaslužku zunaj rednega delovnega razmerja;
razpoložljivi čas;
želja po delu v tujini;
dvolastniki;
usposobljenost prebivalstva.

Ponudba delovnih mest na Goričkem je skozi vso opazovano obdobje zelo skromna. Ob
propadu nekaterih podjetij v Murski Soboti se je ta primanjkljaj delovnih mest še povečal.
Problematična je tudi sama ustreznost ponujenih delovnih mest. Primanjkuje delovnih mest,
ki bi zaposlovala diplomante, znanstvenike itd. Na drugi strani meje, v Avstriji, je več
zaposlitvenih in kariernih priložnosti, kar se v sosednji državi odraža tudi v zmanjševanju
stopnje brezposelnosti (Gorenjc, 2014). Brezposelni si ne iščejo dela doma tudi zaradi
zaslužka, ki je čez mejo višji. Povprečni BDP na prebivalca je leta 2014 v Avstriji bil 50.250
evrov, medtem ko je v Sloveniji bila ta številka občutno nižja, in sicer 18.065 evrov (Rupar,
2015). Ljudje so tako pripravljeni za boljši zaslužek opravljati dela, ki jih doma ne bi.
Grafikon 10: BDP na prebivalca od leta 2010 do 2014 ter predviden BDP na prebivalca do leta 2017 v Sloveniji in
Avstriji.

Vir podatkov: Izvozno okno, 2015.

Razvitejše države ponujajo več možnosti za različna dela, za katera ni nujno, da se sklepajo
pogodbe. Taka so dela pri družinah (varstvo otrok ali oskrbovanje ostarelih, čistilke na domu,
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ipd.) ali na kmetijah – sezonska dela (obiranje jabolk, obiranje bezga, nabiranje jagod, trganje
koruznih vršičkov, premeščanja piščancev itd.). Tovrstna dela predstavljajo dodaten zaslužek
ob rednem delovnem času v domači državi. Za omenjena dela se odločajo ponavadi kmetje z
manjšimi posestmi doma, mlajše upokojenke in študentje. Slednji se za sezonska dela v tujini
odločijo tudi zaradi razpoložljivega prostega časa, ki ga imajo v določenem delu leta ali ob
koncu tedna. Ustrezna usposobljenost, pri čemer je pomemben dejavnik poznavanje tujega
jezika, je še dodaten razlog za zaposlovanje populacije iz obmejnega območja v sosednji
državi.
Na strani delodajalcev imamo dejavnike privlačevanja (»pull factors«):





razpoložljiva delovna mesta,
pričakovani zaslužki,
možnost dela po pogodbi ali brez pogodbe,
različne ugodnosti.

Slovenski trg dela ne more zadostiti potrebam delavcev na območju Goričkega. Obmejna lega
in našteti dejavniki omogočajo ljudem zaposlovanje izven svoje države. Glavno vlogo pri tem
ima Avstrija, kjer se jih večina tudi zaposluje. Madžarska z vidika zaposlovanja Goričancev
nima večje vloge, saj je tudi ponudba delovnih mest v primerjavi z Avstrijo zelo skopa. To
dokazuje tudi dejstvo, da se vse več prebivalcev iz Porabja vsakodnevno vozi na delo v
obmejna avstrijska podjetja, kjer je zaslužek bistveno večji (Gerenčer, 2011).

6.2.

Učinki in posledice

Dnevne delovne migracije pustijo v prostoru določene posledice oziroma učinke, ki se
odražajo na demografskem, socialnem, gospodarskem, prostorskem, kulturnem in jezikovnoetičnem področju.
Z vidika demografskega in socialnega področja pušča obmejna lega za obravnavano območje
pozitivne učinke. Prebivalstvo ima možnost zaposlovanja, kar preprečuje trajno izseljevanje
ali zdomstvo. Dnevni migranti bivajo doma in imajo stik z domačim okoljem, torej so
uporabniki in vzdrževalci lokalne infrastrukture. Znanja in izkušnje, ki jih pridobijo na
delovnem mestu prenašajo v domače okolje. Za ljudi, ki ne najdejo dela doma, predstavlja
zaposlitev na drugi strani meje vir dohodka in rešitev iz socialne stiske ter možnost boljšega
življenja, kar za samo območje pomeni večjo socialno stabilnost. Pomemben učinek
predstavlja učenje tujega jezika ter poznavanje kulture sosednjega območja.
Po besedah intervjuvanih, ki prihajajo iz zahodnega predela Goričkega, ima obmejna lega z
vidika socialnega in gospodarskega področja pozitiven vpliv. Ker domače okolje ne zadosti
zaposlitvenim potrebam prebivalstva, imajo ti možnost zaposlovanja v sosednji državi.
Tu velja omeniti, da ob učenju tujih jezikov in čezmejnega sodelovanja domačinov, pušča
obmejnost tudi negativne učinke. Spreminja se miselnost in način življenja ljudi. Medtem ko
se izboljšuje standard prebivalcev, ki delajo v Avstriji, se hkrati zmanjšuje aktivnost v
domačem okolju. Ljudje se zapirajo v svoje domove, s tem pa se izgublja družabnost.
Negativna posledica možnosti zaposlitve v Avstriji je tudi ta, da mladi pozabljajo na
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izobrazbo, saj vidijo cilj v čim hitrejši zaposlitvi. Hkrati se pojavlja problem, da (mladi)
diplomanti pozabijo na pridobljeno izobrazbo. V Avstriji se po navadi zaposlijo na delovnem
mestu, ki ne zahteva stopnjo izobrazbe, ki so si jo pridobili doma (Škalič, 2016).
V zadnjem letu je vse več primerov izseljevanja mladih v Avstrijo, predvsem zaradi visokih
davkov, ki so jih kot zaposleni v Avstriji primorani plačati v Sloveniji. Z vidika demografije
predstavlja lega ob avstrijski meji za Goričko »grožnjo«. Glede na številčnost predpisov in
zakonov, ki jih imamo v Sloveniji na različnih področjih, je veliko mladih, ki razmišlja o
selitvi v Avstrijo (Škalič, 2016).
Drugačno je mnenje župana občine Hodoš, kjer v današnjem času obmejnost ne pušča toliko
(pozitivnih) učinkov. V občinah na vzhodnem delu Goričkega ni tolikšnega zanimanja za delo
v sosednjih državah in zato dnevne čezmejne migracije ne dajejo vtisa pomembnega
dejavnika v vsakodnevnem življenju.

6.2.1. Zaposlovanje Romov
Avstrija nudi zaposlitev tudi romskemu delu populacije. Zaposluje se sicer majhen delež
Romov, predvsem tistih, ki živijo bližje državni meji z Avstrijo. Romi opravljajo enostavna in
nekvalificirana dela v industrijskih podjetjih, za katera ni potrebna izobrazba in znanje
nemščine (Bertalanič, 2016). Za tovrstna dela so plače minimalne, a še zmeraj višje kot v
Sloveniji. Na ta način si omogočijo boljše življenje in izhod iz socialne stiske. Uredijo si
stanovanjske hiše ter s tem pripomorejo tudi k ureditvi samega zaselka, v katerem živijo.
Romi, ki delajo v Avstriji ali so zaposleni doma, vplivajo na mentaliteto tistih, ki niso.
Medtem ko za svojo trdo delo dobijo plačilo in si lahko privoščijo dobrine, na primer
avtomobil določene znamke, dopust, sodobno pohištvo itd., začnejo ceniti svoje stvari in
premoženje.
Čeprav Romi na Goričkem niso problematični, je potrebno omeniti, da so spremembe vidne
pri lažji komunikaciji z določenimi zaselki in pri lažjem reševanju določenih komplikacij, ki
jih Romi imajo z državnimi organi (Novak, 2016).
Kar zadeva etnične skupine Romov na Goričkem, ima obmejna lega kratkoročen in
dolgoročen pozitiven vpliv. Možnost dobrega zaslužka in urejenega življenja jim daje interes
za izobraževanje in izogibanje kriminalnim dejanjem, kar jim omogoča lažje vključevanje v
družbo, v domačem okolju.

70

Slika 17: Urejen romski zaselek v Gornjih Črncih v občini Cankova.

Avtor: Marija Glavaš, 2016.

7. Zaposlitvena središča Goričancev v Avstriji
Avstrija je upravno razdeljena na 9 zveznih dežel. Na območje Goričkega meji zvezna dežela
Štajerska in v manjšem obsegu Gradiščanska. Dežela Gradiščanska je najvzhodnejša in
najmlajša zvezna dežela v Avstriji. Razdeljena je na 9 okrožij, od katerih na Slovenijo meji
okraj Jennersdorf. Zaradi nižjega standarda življenja je deželo v preteklosti zaznamovalo
izseljevanje prebivalstva v druge predele Avstrije in v Nemčijo. V preteklosti je pomembno
gospodarsko vlogo imelo kmetijstvo. Danes se s finančno pomočjo države in Evropske Unije
razvija tudi industrija, ki temelji na tekstilni proizvodnji, predelavi hrani in lesarstvu
(Burgenland, 2015, 2). Glede na avstrijske razmere je Gradiščanska ekonomsko najmanj
razvita in zato ne nudi tolikšnih možnosti zaposlitve (Burgenland, 2015). Z vidika
zaposlovanja je za Slovence zato pomembnejša zvezna dežela Štajerska.
Štajerska je druga največja zvezna dežela v Avstriji. Glavno gospodarsko gonilo te regije je
industrija, in sicer lesna, papirna, usnjarska in jeklarska in industrija motornih vozil ter
elektronike. Glavno mesto je Graz ki je tudi gospodarsko, znanstveno ter kulturno središče
regije (The business city guide, 2015). Mesto je zaradi novih trgovskih središč ter
zaposlovanja vedno bolj zanimivo tudi za prebivalce (vzhodne) Slovenije.
Štajerska je razdeljena na 17 okrožij (Štajerska, 2015). Neposredno ob državni meji s
Slovenijo je 5 okrožij, in sicer: Deutschlandsberg, Leibnitz, Radkersburg, Feldbach, Weiz in
Fürstenfeld. To so tudi predeli, kjer se zaposluje največ prebivalcev Goričkega, ki se dnevno
vozijo na delo čez mejo.
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Slika 18: Zvezna dežela Štajerska in Gradiščanska.

Vir podatkov: Euroburo Ltd., 2016.

7.1.

Panoge zaposlovanja

Glavne panoge zaposlovanja Slovencev iz območja Goričkega so industrija, turizem in
zdravstvo. Sploh v industrijskem sektorju gre predvsem za delovna mesta, ki so z vidika
avstrijskih razmer slabo plačana, a še vedno bolje kot podobna ali ista delovna mesta v
Sloveniji (Bertalanič, 2015).
Glavne industrijske panoge so strojna industrija, proizvodnja avtomobilov in avtomobilskih
delov, živilska, kemijsko-predelovalna, lesna in tekstilna industrija ter gradbeništvo.
Industrijski sektor v Avstriji zaposluje dve tretjini aktivnega prebivalstva in predstavlja 29 %
BDP (Izvozno okno, 2015). Velik pomen v avstrijskem gospodarstvu imajo majhna in srednje
velika podjetja (Izvozno okno, 2015), kar se odraža tudi na obravnavanem območju, saj v
južnem delu avstrijske Štajerske in Gradiščanske prevladujejo podjetja z do 100 zaposlenimi
oziroma z do 500 zaposlenimi ljudmi (Die Industrie…, 2015).
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Slika 19: Industrijska podjetja v južnem delu Štajerske in Gradiščanske, ki zaposlujejo do 100 ljudi.

Vir podatkov: Die Industrie, 2016.

Ob zaprtju industrijskih obratov na slovenski strani se je mnogo delavcev odločilo za tovrstno
delo na drugi strani meje. Zaradi boljših zaslužkov je nemalo slovenskih delavcev odpovedalo
delovno razmerje v domačem okolju in se odločilo za poklic sekundarne dejavnosti v Avstriji.
Glede na mnenje Roberta Bertalaniča, ki je bil v Avstriji zaposlen 10 let, so Slovenci
zadovoljni s službami, ki jih imajo v sosednji državi. Poudariti pa je potrebno, da so delavci,
sploh v času finančne krize, v industrijskih podjetjih v negotovem položaju. Podjetja so
fleksibilna in so zmožna hitrega prilagajanja glede na razmere in na povpraševanja trga, kar
botruje nenehni možnosti odpuščanja ali zaposlovanja. Kot pravi Bertalanič, so slovenski
delavci cenjeni, saj so veliko bolj prilagodljivi ter delavni kot avstrijski delavci.
Glede na odgovore ostalih intervjuvanih je najpomembnejša panoga zaposlovanja Goričancev
industrija, pri čemer omenijo »leder fabriko«. Gre za tovarno usnja v Feldbachu, ki ima
izpostavo med drugim tudi v Jennersdorfu. Tovarna je pomemben delodajalec tudi za delavce
iz obmejnega prostora Madžarske (Novak, 2016). Ob vsem pozitivnem prizvoku zaposlovanja
ljudi v Avstriji pa omenjena tovarna usnja ne sodi med najbolj zaželena delovna mesta. Precej
ljudi, ki je na slovenski strani odpovedalo delovno razmerje in se zaposlilo v eni iz med dveh
tovarn, je bilo razočaranih (Bertalanič, 2016). Delo v nekaterih oddelkih tovarne je fizično
naporno in v težkih pogojih, saj se dela z živalskimi kožami.
Pri omembah panog zaposlovanja Goričancev v Sloveniji ne smemo izpustiti področje
turizma. Turizem se na avstrijskem štajerskem v zadnjih 20 letih zelo hitro razvija. V
severnem, goratem predelu prevladuje zimski turizem. V obmejnem delu s Slovenijo pa se
razvija zdraviliški in kulinarični turizem, pri čemer na pomenu pridobivajo (vinske) tematske
poti.
V okviru turistične dejavnosti se največ Goričancev zaposluje v gostinstvu in hotelirstvu.
Pomembna turistična dejavnost je zdraviliški in kopališki turizem. Od 6 term, ki se
promovirajo in povezujejo pod imenom Thermenland Štajerska, je za Goričance
najpomembnejše termalno središče v Bad Radkersburgu ali v t. i. »Radgonskem kotu«, kjer je
skoncentriranih največ delovnih mest Slovencev.
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7.2.

Število zaposlenih v Avstriji

Točnega števila o delavcih iz Slovenije, ki se vsakodnevno vozijo na delo v Avstrijo, nimamo,
saj sistematičnega zbiranja podatkov o tovrstnih čezmejnih migracij ni. Ocene, ki se
pojavljajo v medijih in so podane glede na podatke območnih služb zavodov za zaposlovanje
ali upravnih enot, so približno 7.000 Slovencev, delavcev dnevnih migrantov, dejstvo pa je,
da se število zaradi slabega gospodarskega stanja v državi iz leta v leto povečuje. V Avstriji se
zaposlujejo predvsem prebivalci obmejnih regij in pri tem Pomurska regija ni nobena izjema.
Na upravni enoti Murska Sobota o dnevnih čezmejnih migracijah evidenc ne vodijo. Glede na
podatke, posredovane od vodje sektorja za davke Finančnega urada Murska Sobota, Barbare
Zelko, se število davčnih zavezancev na območju upravne enote Murska Sobota, ki so
napovedali dohodke, prejete iz tujine (Avstrije) in so jim bile izdane odločbe o odmeri
dohodnine, povečuje. Število le-teh za leto 2014 še ni dokončno, saj posamezniki še vedno
vlagajo napovedi za prejete dohodke v tujini. Na območju upravne enote Murska Sobota se
število delavcev, ki prejemajo dohodke iz Avstrije povečuje. Realno je pričakovati, da je
število delavcev višje od številk navedenih v razpredelnici, saj te seveda ne vključujejo tistih,
ki v Avstriji delajo ilegalno oziroma »na črno« ter tistih, ki svojih dohodkov ne prijavijo.
Razpredelnica 18: Število davčnih zavezancev, ki prejemajo dohodne iz Avstrije, na območju upravne enote Murska
Sobota.

Leto
2005
2010
2014

Število davčnih zavezancev
746
924
1775

Glede na pričevanja domačinov iz občin ob Avstrijski meji, je Avstriji uspelo z ostro
zakonodajo in z visokimi kaznimi precej zajeziti ilegalno delo v podjetjih. Tovrstno delo je
danes razširjeno v največji meri v kmetijskem sektorju, in sicer v obliki sezonskih del.
Po besedah Stanke Perčič iz območne enote zavoda za zaposlovanje Murska Sobota, je oceno
števila delavcev zaposlenih v sosednji državi težko podati, saj ne vodijo evidenc o čezmejnih
delavcih migrantih.
Najštevilčnejše dnevne migracije na delo v Avstrijo so v občinah, ki so umeščene neposredno
ob državni meji z Avstrijo. Z oddaljevanjem od meje se zmanjšuje intenziteta čezmejnih
dnevnih migracij. Iz občine Puconci in Moravske Toplice se v Avstrijo vozijo v veliki večini
delavci, ki živijo v gričevnatem oziroma severnem predelu občin. V ravninskih predelih
občin, ki prehajajo v ravensko, dnevne migracije v primerjavi s severnim predelom niso tako
množične (Novak, 2016).
Glede na pričevanja pripadnikov avstrijske vojske, ki v času begunske krize nadzirata promet
na mejnem prehodu Cankova, je najbolj obremenjeni mejni prehod Cankova ter mejni prehod
Kuzma. Intenziteta prometa je največja v zgodnjih jutranjih in popoldanskih urah. Kot pravita,
gre za Slovence, ki se vozijo na delo v Avstrijo (osebni vir, 2016).
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O številu zaposlenih Slovencev smo poizvedovali tudi pri podjetjih v Avstriji. Od 61 podjetij
iz območja južne Štajerske in južne Gradiščanske, se jih je odzvalo le 10, in sicer manjša
podjetja, ki imajo zaposlenih do 100 delavcev ter vodilni iz klinike iz Bad Radkersburga.
Nekatera podjetja, ki so se odzvala, nam niso želela posredovati podatka o številu zaposlenih
Slovencev ali pa so preprosto podali informacijo, da ne zaposlujejo naših državljanov.
Številčni podatki, ki so nam bili posredovani obsegajo Slovence ne glede na območje
prebivališča, tako da ne moremo z gotovostjo reči, kje je zaposlenih največ Goričancev.
Največ Slovencev je zaposlenih v Bad Radkersburg-u. V REHA Radkersburg klinik Maria
Theresia je zaposlenih 114 Slovencev. Klinika je le ena izmed (turističnih) institucij, tako da
je številka zaposlenih Slovencev v tem delu verjetno veliko večja. Ostali 2 podjetji iz
Leibnitza in Gleichenberga, ki sta odgovorili na naše sporočilo imata zaposlenih do 5
slovenskih delavcev.
Slika 20: Orto foto posnetek območje hotelskih kompleksov na zahodni strani Bad Radkersburga, neposredno ob reki
Muri.

Vir podatkov: Google earth, 2016.

7.3.

Rezultati anketiranih

Anketa je vključevala vprašanja o zaposlitvah Goričancev v avstrijskih podjetjih. Z začetnimi
vprašanji smo poizvedovali po osebnih značilnosti anketiranega. Sledila so vprašanja o dobi
dela v sosednji državi in o vzrokih oziroma dejavnikih, ki so botrovali njihovi zaposlitvi v
Avstriji. Poizvedovali smo, kateremu gospodarskemu sektorju »pripada« njihova služba ter o
funkciji njihovega dela. Izvedeti smo želeli, v kako velikem podjetju so zaposleni in kje se to
podjetje nahaja. Spraševali smo po morebitnem nezadovoljstvu delavcev in ali razmišljajo o
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zaposlitvi v Sloveniji. Zadnje vprašanje se je nanašalo na številčnost družinskih članov, ki so
zaposleni na drugi strani meje.
Anketirali smo 63 slovenskih delavcev v Avstriji, ki se dnevno vozijo na delo čez državno
mejo. Med anketiranimi so prevladovale ženske v starosti med 21 in 30 let. Od 43 %
anketiranih moških je bilo največ starih od 31 do 40 let. Pri raziskovanju ni bilo vključenih
delavcev starih nad 60 let in le 2 delavca, ki sta bila stara do 20 let. Spolna in starostna sestava
sodelujočih je prikazana s spodnjima grafikonoma.
Grafikon 11: Spolna in starostna sestava anketiranih.

Vir podatkov: Anketa, 2016.

Drugo vprašanje je zadevalo doseženo izobrazbo anketiranih. Največ anketiranih je imelo
končano poklicno ali štiri letno srednjo šolo. 4 sodelujoči so imeli končano osnovno šolo, od
tega 3 moški in 1 ženska. Nihče izmed anketiranih ni imel doktorata, 14 pa jih je imelo
univerzitetno izobrazbo ali pridobljen naziv magister/a.
Največ anketiranih prihaja iz občine Kuzma, in sicer 14. 11 jih prihaja iz občine Grad in 9 iz
občine Rogašovci. 7 anketiranih se na delo vozi iz občine Moravske Toplice in občine
Puconci ter 5 iz občine Cankova. Peščica anketiranih je iz občin, ki niso iz območja
Goričkega: 3 iz občine Murska Sobota, 2 iz Beltincev in 1 anketirana iz občine Gornja
Radgona. Nihče ni imel prebivališča v občini Hodoš, Kobilje in Dobrovnik. Iz občine Gornji
Petrovci so bili anketirani 3 delavci. Na spodnji sliki je kartografski prikaz (samo) Goričkih
občin, od koder prihajajo anketirani.
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Slika 21: Kartografski prikaz občin bivališča sodelujočih pri anketi.

Vir podatkov: Anketa, 2016.

5 žensk in 5 moških je v Avstriji zaposlenih do 1 leta. Od 2 do 5 let se vsakodnevno na delo v
Avstrijo vozi 13 žensk in 8 moških. 27 anketiranih jih v Avstriji dela že drugo polovico
desetletja. Več kot 10 let se v sosednji državi zaposluje 5 ljudi, in sicer 2 ženski in 3 moški.
Grafikon 12: Obdobje dela Slovencev v Avstriji.
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Vir podatkov: Anketa, 2016.

Z vprašanjem številka 2 smo želeli izvedeti, kaj je bil glavni vzrok ali dejavnik njihove
zaposlitve pri sosedih. Na voljo je bilo 8 različnih odgovorov, pri čemer so lahko anketirani
izbrali več odgovorov hkrati. Za zadnji dve možnosti (želja po delu v tujini; drugo) se ni
odločil nihče.
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Grafikon 13: Število odgovorov na anketno vprašanje, zakaj so se anketirani zaposlili v Avstriji.

Vir podatkov: Anketa, 2016.

56-krat je bil obkrožen odgovor, da zaradi višjega plačila in 30-krat odgovor, da se je v
Sloveniji prekinilo njihovo delovno razmerje. Največkrat je bilo od anketiranih slišati, da so
sami prekinili delovno razmerje v Sloveniji in se zaradi višjega plačila zaposlili v Avstriji.
Pomemben dejavnik, ki pritegne slovenskega delavca v Avstrijo so tudi sami dodatki, ki jih v
Sloveniji ne prejme. Gre za t. i. Urlaubsgeld in Weihnachtsgeld ali za »trinajsto in štirinajsto
plačo«, kar v Sloveniji predstavlja regres in božičnico. Ti dodatki so v Avstrijskih podjetjih v
višini same plače oziroma mesečnega dohodka.
Od 63 zaposlenih v Avstriji jih 36 % žensk dela v sekundarnem in terciarnem sektorju. Pri
omenjenih gospodarskih sektorjih je zaposlenih 51 % v sekundarnem in 18 % v terciarnem.
Najmanjši delež žensk se zaposluje v primarnem in najmanjši delež moških v kvartarnem
sektorju. V sektorju, kamor spada kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je zaposlenih 18 %
moških. Deleži zaposlenih po sektorjih nas ni presenetil, saj smo že pred izvajanjem anket
predvidevali, da se jih največ zaposluje v industrijskih podjetjih ali turistični panogi.
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Grafikon 14: Zaposleni po gospodarskih sektorjih.

Vir podatkov: Anketa, 2016.

Pri četrtem vprašanju smo poizvedovali po obliki dela, ki ga opravljajo. Vprašanje smo
oblikovali tako, da smo spraševali po funkciji njihovega dela. 3, ki so sodelovali pri anketnih
vprašalnikih opravljajo administrativna dela. 1 izmed sodelujočih je zaposlena kot vodja
skupine, 2 sta se opredelila kot »kmeta« in ju lahko prištejemo k večini, torej 53 sodelujočih,
ki so napisali da delajo kot »fizični delavec«.
Pri odgovorih na vprašanje, koliko ljudi zaposluje njihovo podjetje, ni bilo večjih izstopanj. 8
ljudi je zaposlenih v podjetju, ki zaposluje do 50 ljudi. V srednje velikih podjetjih, ki
zaposlujejo do 500 ljudi jih je zaposlenih 26, in sicer 12 v podjetju z do 150 zaposlenih in 14
v podjetju z do 250 zaposlenimi. 29 jih službuje v velikih podjetjih. Od tega jih je 17 v
podjetju, kjer dela do 1.000 ljudi in 12, kjer je zaposlenih več kot 1.000 delavcev.
Glede na odgovore o lokaciji zaposlovanja se najbolj intenzivno zaposlujejo v okrožjih
Feldbach, Bad Radkersburg in Jennersdorf. Presenetila nas je številčnost tistih, ki se
vsakodnevno na delo vozijo v okolico Graza oziroma v Graz Umgebung.
Slovenski delavci, ki se na delo vozijo iz občin, ki so v vzhodnem delu goričkega, se
najpogosteje zaposlujejo v pasu Feldbach–Bad Radkersburg. Številčnost Slovencev se res
zmanjšuje z oddaljevanjem od državne meje z Avstrijo, kar v okrožju Bad Radkersburga in
Feldbacha ni tako izrazito. Oddaljevanje od meje se veliko bolj pozna v okrožjih, ki so bolj
oddaljena od Goričkega. Rezultati šestega vprašanja so za območje južne Štajerske
ponazorjeni s spodnjim kartografskim prikazom.
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Karta 14: Območja južne Štajerske, kjer se zaposluje največ delavcev iz območja Goričkega.

Avtor: Marija Glavaš, 2016. Vir podatkov: Anketa, 2016. Datenauftritt - Land Steiermark, 2016.

Pretok informacij je najpogostejši preko znancev oziroma prijateljev ali sorodnikov, kar je
potrdilo 32 vprašanih. Kar nekaj od teh je potrdilo, da so službo v Avstriji dobili zgolj in samo
na račun poznanstev. 19 jih je informacije o (možnosti) zaposlitvi dobilo preko privatnih
zaposlovalnih agencij ali privatnih posrednikov in 10 preko avstrijskega zavoda za
zaposlovanje (AMS). Dva na sedmo vprašanje nista odgovorila. Večina anketiranih je bilo
mnenja, da je veliko lažje če poznaš koga, ki je že zaposlen v Avstriji, saj lahko pridobiš
koristne informacije o okolju, v katerega se podajaš.
Zanimalo nas je, kaj zaposlene pri njihovem delu oziroma službi najbolj moti. Po prvem
odzivu anketiranih nam je bilo jasno, da je glavni problem službovanja Slovenca v Avstriji
»dvojna obdavčitev«. Slišali smo veliko pripomb, zgodb in kletvic na račun sistema
obdavčitve, a smo morali sodelujočim razložiti, da se vprašanje navezuje predvsem na
njihovo delovno mesto, ki ga imajo in ne na razmere v Sloveniji. Večino delavcev moti
(prevelika) razdalja do delovnega mesta in težavnost dela. Precej je tudi takih, ki jih pri
zaposlitvi v Avstriji nič ne moti. 10 žensk je k podanim odgovorom zapisalo še svoj moteči
dejavnik pri delu, in sicer deljeni delovni čas. Delavke, ki so odhajale iz dela v Bad
Radkersburgu so pri tem vprašanju pogosto omenile neugoden delovni čas. Kljub
pritoževanju med reševanjem ankete nad urnikom dela, ki ga imajo, pa to očitno vseeno ni
moteče v tolikšni meri, da se ne bi odločili za katero drugo možnost odgovora.
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Razpredelnica 19: Število odgovorov na vprašanje, kaj jih pri njihovem delu najbolj moti.
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Vir podatkov: Anketa, 2016.

Pri devetem vprašanju nas je presenetil delež zaposlenih, ki se na delovnem mestu počutijo
zapostavljene v primerjavi z avstrijskimi delavci. 54 % je obkrožilo pritrdilen odgovor na
omenjeno vprašanje. Zapostavljenost se po besedah anketiranih čutiti v odnosih delavcev do
nadrejenih. Domači delavci so veliko bolj direktni in neposredni do svojih nadrejenih in lažje
pridejo do želenih dela prostih dni. Produktivnost domačih delavcev ni na nivoju slovenskih,
ki so bolj produktivni oziroma enostavno bolj pridni in hkrati tudi cenejši. Pri odpuščanju
delavcev zaradi pomanjkanja dela imajo slovenski delavci neprimerno več možnosti, da
ostanejo brez dela kot domačini.
Glede na to, da se delavci počutijo zapostavljene na delovnem mestu bi pričakovali, da bo
delež tistih, ki razmišljajo o zaposlitvi v Sloveniji višji, ampak se je izkazalo ravno nasprotno.
78 % jih ne razmišlja o tem, da bi se zaposlili v Sloveniji. Le 14 jih razmišlja o zaposlitvi v
domači državi.
Pri zadnjem vprašanju so sodelujoči napisali, koliko družinskih članov, vključno z njimi, je
zaposlenih na drugi strani državne meje in se vsakodnevno vozi na delo v drugo državo.
Odgovori so nam pokazali, da tisti, ki so zaposleni v Avstriji niso edini iz družine, ampak, da
se še vsaj 1 družinski član vsakodnevno vozi v Avstrijo.
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Razpredelnica 20: Odgovori anketiranih po starostnih skupinah o številu družinskih članov zaposlenih v Avstriji.
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Vir podatkov: Anketa, 2016.

21 anketiranih je napisalo da je v Avstriji zaposlen le 1 družinski član, torej oni sami. Največ
je takih, ki imajo ob sebi še vsaj 1 družinskega člana. Največ družinskih članov je navedenih
pri sodelujočih, ki so starejši od 41 let. Skozi anketo smo sklepali, da je v Avstriji zaposlenih
minimalno 129 ljudi iz območja Prekmurja.
Točnega števila zaposlenih v sosednji državi nismo ugotovili, a smo ugotovili, da je obseg
dnevnih vozačev na delo čez mejo že tolikšen, da je sistematično zbiranje podatkov omenjene
kategorije slovenskih delavcev že skoraj nujno.
Z anketnim vprašalnikom smo dobili veliko koristnih informacij. Predvsem smo prišli do
konkretnih številskih podatkov, ki so potrdili trditve intervjuvanih in naša predvidevanja.
Domnevali smo, da Avstrija rešuje socialno stisko navadnih delavcev, ki pogosto niti niso
zadovoljni z delom, ki ga imajo v sosednji državi, ampak jim zaradi pomanjkanja delovnih
mest v Sloveniji ne preostane drugega. Kljub določenim razlikam, ki se pojavljajo v podjetjih
med slovenskimi in domačimi delavci, se Goričancem zdi nesmiselno vrniti na delovno mesto
v Slovenijo, saj bi jih slovenska plača »postavila« na prag revščine.
V prihodnosti bi bilo potrebno izvajati več tovrstnih raziskav, da dobimo večji pregled nad
dogajanjem na trgu delovne sile in nad dnevnimi migracijami. Pri načrtovanju razvoja v
prihodnosti ne smemo nikakor zanemariti sosednjo državo, ki predstavlja magnet za
populacijo Goričkega. V naši nalogi nismo izpostavljali »dvojno obdavčitev«, so ga pa
anketirani in ostali sodelujoči v raziskavi. Velikokrat je bilo omenjeno, da se nam v
prihodnosti zaradi omenjenih davkov obeta izseljevanje, predvsem mladih generacij. Če
izgubimo nadzor nad dogajanjem v obmejnem območju, bodo demografski procesi praznjenja
območja nerešljivi.
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8. Zaključek in sklep
Goričko je v različnih državnih tvorbah imelo vlogo periferije. Spreminjanje državnih meja in
političnih sistemov je v obmejnemu območju pustilo posledice na različnih področjih. Zaradi
odrinjenosti od urbanih središč in glavnih prometnic je bilo podvrženo pomanjkanju delovnih
mest in praznjenju območja, kar je pustilo določen pečat tudi na mentaliteti prebivalstva.
Z osamosvojitvijo države, vstopom Slovenije v Evropsko Unijo in Schengensko območje je
periferna lega Goričkega dobila nov razvojni koncept, pri čemer odigra svojo vlogo tudi sama
lega ob državni meji. V nalogi smo raziskovali in ugotavljali, kakšen in kolikšen vpliv ima
državna meja na razvoj regije. Dosegli smo zastavljene cilje in dobili odgovore na izhodiščna
vprašanja.
Negativni demografski trendi so na Goričkem še vedno prisotni. V zadnjih 15-ih letih je še
vedno prisotno praznjenje območja, ki pa v določenih delih ni več tako intenzivno, kot je bilo
v povojnem času prejšnjega stoletja. Glavni problem demografske podobe je staranje
prebivalstva in nizka nataliteta oziroma nizek naravni prirastek. Mladi se ne odločajo za
potomce zaradi brezposelnosti in negotove prihodnosti.
Gospodarstvo Goričkega sloni na tradicionalnih dejavnostih, ki so nosile pomembno vlogo
gospodarskega gonila v preteklosti. Gospodarsko najbolj pomembni dejavnosti sta tako še
vedno kmetijstvo in industrija. Turizem se še ni razvil do te mere, da bi lahko govorili o
prednostni gospodarski vlogi.
Kmetijstvo doživlja preobrazbo. Kmetje z malo zemlje opuščajo to dejavnost in oddajajo
zemljišča večjim kmetovalcem. Mladi se ne odločajo za primarno dejavnost in raje iščejo
zaposlitev v Avstriji. Pozitivna stran tega je, da se zemljišča ne zaraščajo v tolikšni meri, kot
bi se sicer brez obdelovanja večjih kmetovalcev ter lažjega obdelovanja zemlje, saj se
zmanjšuje razdrobljenost zemljišč. Z razvojem intenzivnega ali z monokulturnim
kmetovanjem se tu pojavlja grožnja izgube biotske raznovrstnosti in povečanja pritiskov na
okolje. Potencialna rešitev manjših kmetov je ekološko kmetovanje in trženje produktov s
kmetij.
Industrija je razvita na posameznih območjih, kjer so že v zgodovini bili načrtovani
industrijski obrati večjih gospodarskih družb. Glede na delovne migracije med občinami se je
izkazalo, da se vzhodni in zahodni del ne povezujeta najbolje. Ljudje se zaposlujejo ali v svoji
občini ali v sosednjih občinah in se ne odpravljajo na delo na drugo stran območja, se pa iz
vseh koncev Goričkega odpravljajo na delo v Avstrijo. Intenziteta dnevnih voženj na delo v
Avstrijo se zmanjšuje z oddaljevanjem od meje na zahodni strani Goričkega.
Dnevni tokovi delovne sile puščajo določene posledice in učinke. Možnosti za zaposlitev na
Madžarski strani skorajda ni oziroma so plačila neprimerno nižja kot v Avstriji. Ljudje z
zaposlitvijo na drugi strani državne meje imajo možnost boljšega zaslužka in rešitev iz
socialne stiske. Učinki in posledice so bolj očitni v občinah, ki so umeščene neposredno ob
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meji. Standard prebivalstva je glede na videno in glede na pričevanja domačinov ter
intervjuvanih boljši od populacije v vzhodnem predelu Goričkega. Prebivalci skrajno
vzhodnih občin se zaposlujejo tudi v oddaljenih krajih Slovenije.
Sodelujoči v anketi, ki smo jo izvedli na Goričkem in v Radgonskem kotu v večini ne
razmišljajo o zaposlitvi v domači regiji. Zaradi stika različnih kultur, ki doleti slovenske
delavce v Avstriji in boljšega zaslužka, se spreminja mentaliteta goričkih ljudi, ki postajajo
samozadostni in manj vpeti v domače okolje.
Dosegli smo želene cilje. Ugotovili smo, da je na Goričkem še vedno prisoten trend upadanja
prebivalstva. Čeprav se v zadnjih letih ta trend pri nekaterih občinah ustavlja, obstaja
možnost, da se bo upad nadaljeval tudi v prihodnosti. Meddržavno občinsko povezovanje je v
»začetnih korakih« in zaenkrat ne pušča pozitivnih učinkov na razvoju gospodarstva, ki je
eden iz med ključnih dejavnikov za pozitivno demografsko sliko.
Ob koncu raziskave ugotavljamo, da naše hipoteze ne moremo v celoti potrditi, brez da bi
omenili določena dejstva. Na vzhodni strani opažamo negativen vpliv lege ob meji, kar je
posledica železne zavese v povojnem času 20. stoletja. Območje neposredno ob meji je bilo
nezanimivo za vlagatelje in zdi se, da je tako še danes. Gospodarstvo, kljub dobri cestni
infrastrukturi in povezavi z regionalnim središčem ter kljub železniški povezavi v tem okolju
ne more zaživeti. Podobno je na območju zahodnega Goričkega, a je okolje v tem delu bolj
dinamično in razvito. Največ zaslug ima pri tem ravno lega ob meji z Avstrijo, ki pa je že v
preteklosti dopuščala povezovanje in sodelovanje med ljudmi z obeh držav.
Zgodovinski dejavniki imajo še zmeraj velik vpliv na današnje stanje na Goričkem, ima pa
območje v času odprtih mej vse možnosti, da izkoristi to obmejnost v svojo korist. Z ozirom
na prihodnost, lahko potrdimo našo hipotezo in domnevo, da ima obmejna lega pozitiven
vpliv na regionalni razvoj Goričkega.

9. Summary
The Goričko region, located in the northeasternmost part of Slovenia, has had the role of
periphery in different states throughout history. The changes in borders and political systems
have left their marks on different aspects of the life of this border region. Its remoteness from
urban centres and main transport routes has resulted in scarce jobs and decreasing
demographics, which has also had an impact on the mentality of the population.
As Slovenia became independent and joined the European Union and the Schengen area, the
peripheral location of Goričko acquired a new development concept in which its location next
to the border plays has a notable role. The thesis analyses the effect of the border on the
development of the region. The set goals have been met and the underlying research questions
have been answered.
The negative demographic trend in Goričko continues. Over the last 15 years, the population
in the area has continued to decrease, although the trend has slowed down in some parts
compared to the post-WWII time. The main demographic problem is the combination of an

84

ageing population and a low birth-rate. Young people often chose not to have children
because of unemployment and uncertainty about the future.
The economy of the Goričko region is based on traditional activities that have served as
economic drivers in the past. Agriculture and industry thus remain the most important
economic activities, while tourism has not yet been developed enough to be considered a
priority economic field.
Agriculture is going through a transformation. Small farmers are abandoning the activity and
rent out their land to bigger farmers. Most young people choose looking for a job in Austria
over primary activities. The positive side is that fields are left overgrown to a lesser extent
when cultivated by bigger farmers and the land is easier to cultivate when it is less
fragmented. However, the development of intensive or single-crop farming brings the risks of
losing biodiversity and increased pressure on the environment. A possible solution for small
farmers is organic production and marketing of their produce.
Industry is developed in parts that had been planned for industrial plants of large companies in
the past. The analysis has shown that the western and the eastern part of Goričko are not
connected strongly as regards commuting. Most people find work in their own or the
neighbouring municipality and rarely commute to work to the other side of the area, and many
commute to Austria from all parts of Goričko. The intensity of daily commuting to Austria
decreases with the distance from the Austrian border on the western side of Goričko.
Daily commuting flows have certain consequences. Employment opportunities on the
Hungarian side of the border are extremely rare and the pay is notably lower than in Austria.
People working on the other side of the border have a prospect of better pay and improving
their economic standing. The impact is most evident in the municipalities directly on the
border. As seen in the field and reported by the locals, the standard of living is higher in the
western part of the area, which borders Austria, than in the eastern part. Residents of the
easternmost municipalities also look for work in more distant parts of Slovenia.
Respondents in a survey conducted in Goričko and among members of the Slovenian minority
just across the border in Austria mostly do not seek employment in their home region. The
intercultural framework that Slovenian workers in Austria are subjected to and the better pay
are changing the mentality of the people of Goričko, who are becoming more self-sufficient
and less integrated in their local environment.
The aims of the thesis have been achieved. We have found that Goričko still has a negative
demographic trend. Although the trend has been slowing down in some municipalities in the
recent years, it is possible that the decrease in the population will continue. Cross-border
cooperation of municipalities is still in its initial stages and has not yet brought any serious
positive effects on the development of the economy, which is one of the key conditions for a
positive demographic trend.
As a conclusion to the research, we cannot fully confirm our hypothesis without highlighting
certain facts. A negative effect of the border position can be observed on the eastern part of
Goričko, which is a result of the Iron Curtain running along the border in the second half of
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the 20th century. The area directly on the border was not interesting for investors and it seems
to remain so today. The economy seems unable to develop fully despite the good road
infrastructure, a connection to the regional centre and railway tracks. Similar conditions can
be seen in the western part of Goričko, but the environment there is more dynamic and
developed. This can mostly be attributed to its position on the border with Austria, which had
allowed cross-border connections and cooperation already in the past.
Historical factors still greatly influence the conditions in Goričko; however, the open borders
today give the area all the necessary opportunities to use its location next to the border to its
own benefit. With a view to the future, we can confirm our hypothesis that the border position
has a positive effect on the regional development of Goričko.
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Priloga 1: Število prebivalcev v občinah na Goričkem od leta 2003 do leta 2014
ŠTEVILO PREBIVALSTVA V OBČINAH OD LETA 1999 DO LETA 2014
LETO

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2014

Cankova

2112

2088

2065

2028

2001

1907

1899

1881

1845

Dobrovnik

1422

1401

1380

1374

1382

1334

1344

1287

1285

Gornji Petrovci

2385

2330

2303

2288

2271

2209

2168

2122

2100

Grad

2633

2415

2385

2354

2349

2259

2246

2209

2196

Hodoš

371

368

350

342

340

320

320

362

372

Kobilje

631

620

633

631

627

610

629

584

587

Kuzma

1684

1663

1643

1641

1611

1572

1599

1589

1606

Moravske Toplice

6302

6269

6229

6223

6197

6029

5970

5894

5860

Puconci

6360

6387

6314

6301

6289

6139

6119

6099

6033

Rogašovci

3479

3433

3396

3351

3313

3231

3219

3177

3153

Šalovci

1891

1823

1791

1745

1667

1600

1555

1519

1488

Skupaj

29270

28797

28489

28278

28047

27210

27068

26723

26525

OBČINA

Priloga 2: Število prebivalstva v občinah med letom 1900 in 1991
ŠTEVILO PREBIVALCEV V OBČINAH OD LETA 1900 DO LETA 1995
LETO

1900

1910

1931

1948

1953

1971

1981

1991

1995

Cankova- Tišina

6509

6415

6903

7217

6888

6861

6700

6629

6596

Gornji Petrovci

5714

5351

4791

4602

4398

3664

3168

2741

2547

Hodoš- Šalovci

4648

4769

4379

4270

4244

3478

3079

2606

2435

Kuzma

6608

7270

7203

7838

7289

5859

5212

4728

4526

Moravske Toplice

10992

10589

9798

9164

8952

7709

7236

6798

6555

Puconci

9063

9056

8554

8519

8337

7530

7129

6778

6587

Rogašovci

5607

5671

5706

5459

5113

4544

4278

3992

3861

Skupaj

49141

49121

47334

47069

45221

39645

36802

34272

33107

OBČINA

Priloga 3: Delež prebivalstva v občinah, starih do 14 let
DELEŽ POPULACIJE V OBČINAH, STARE DO 14 LET
DELEŽ PREBIVALCEV STARIH DO 14 LET ( %)
LETO

2003

2007

2011

2014

14,7
12,8

13,3
12,4

12,3
13,9

12,4
13,5

Grad
Hodoš

11,5
12,5
14,0

10,3
12,2
12,1

10,8
11,8
10,9

10,9
11,4
9,9

Kobilje

14,4

13,1

13,2

14,3

Kuzma

16,1

14,5

14,0

14,4

Moravske Toplice
Puconci
Rogašovci

13,5
14,0

12,8
13,3

12,5
13,3

12,2
13,4

15,3
13,0

13,8
11,3

13,8
10,4

13,8
9,9

OBČINA
Cankova
Dobrovnik
Gornji Petrovci

Šalovci

Priloga 4: Delež prebivalstva v občinah, starih 65 let ali več
DELEŽ POPULACIJE V OBČINAH, STARE 65 LET ALI VEČ
DELEŽ PREBIVALCEV STARIH 65 ALI VEČ LET ( %)
2003

2007

2011

2014

OBČINA
Cankova

LETO

17,1

17,1

16

15,8

Dobrovnik

17,5

17,4

17,6

19,9

Gornji Petrovci

21,5

20,9

20,1

21,5

Grad

18,1

19

19,5

20,6

Hodoš

22,9

21,8

21,6

28,2

Kobilje

14,7

16,6

17,6

19,3

Kuzma

16,4

15,4

16,9

18,7

Moravske Toplice

18,8

18,5

18,6

20,4

Puconci

17,5

17,3

18,1

18,1

Rogašovci

16,4

15,5

14,8

15,9

Šalovci

21,6

22,4

21,8

21,4

Priloga 5: Naravni prirastek v občinah od leta 2003 do leta 2014
NARAVNI PRIRASTEK V OBČINAH OD LETA 2003 DO LETA 2013
NARAVNI PRIRASTEK PO OBČINAH (‰)
OBČINA

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Cankova

-14

-20

-16

-10

1

-3

Dobrovnik

-13

-6

-1

-6

-3

-7

Gornji Petrovci

-29

-21

-10

-18

-13

-15

Grad

-13

-13

-12

-11

-16

-7

Hodoš

-10

-5

-6

-5

-4

-4

Kobilje

-1

2

-6

0

0

5

Kuzma

-1

-4

-1

-27

-1

-12

Moravske Toplice

-64

-41

-40

-28

-12

-18

Puconci

-63

-11

-13

-14

-21

-17

Rogašovci

-29

-25

-20

-1

-11

-9

Šalovci

-25

-31

-18

-20

-21

-20

Priloga 6: Delež delovno aktivnega prebivalstva v občinah na Goričkem od leta 2005 do
leta 2014
DELEŽ DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE V OBČINAH V ODBDOBJU OD LETA 2005
DO LETA 2014
DELEŽNI DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA ( %)
OBČINA

2005

2007

2009

2011

2013

2014

Cankova

33

35

33

33

32

32

Dobrovnik

34

36

34

33

31

32

Gornji Petrovci

37

40

39

40

33

32

Grad

33

36

34

34

28

27

Hodoš

28

34

33

36

25

22

Kobilje

31

37

33

34

35

34

Kuzma

26

28

27

26

22

21

Moravske Toplice

38

40

37

39

38

37

Puconci

37

38

36

37

34

35

Rogašovci

29

31

29

29

25

26

Šalovci

34

37

35

36

32

33
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Priloga 7: Število delovno aktivnega prebivalstva po doseženi izobrazbi
DOSEŽENA IZOBRAZBA DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA NA GORIČKEM
Stopnja izobrazbe

Osnovnošolska ali
manj

Srednješolska

Višješolska,
visokošolska

2005

2578

4944

978

2007

3665

5378

1096

2009

2737

5280

1257

2011

2684

5392

1474

2013

1852

5061

1619

Leto
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Priloga 8: Registrirana stopnja brezposelnosti v občinah na Goričkem
STOPNJA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI
STOPNJA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI OD LETA 2005 DO LETA 2014
OBČINE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cankova

23,7

17,4

19

17

28,2

24,9

23

21,4

22,9

23,8

Dobrovnik

25,6

20,4

19,2

15,9

24,8

23,3

24,4

25

26,3

25,1

Gornji Petrovci

20,2

18,1

14,6

13,2

18,2

17,5

16

18,7

18,1

18,3

Grad

16,2

14,1

11,8

14,6

19,5

19,2

17,3

20

17,6

21,2

Hodoš

19,8

16,3

16,5

11,3

21,9

17,6

16,8

18,8

19,1

21,4

Kobilje

26,7

19,6

14,6

14,1

22,3

19,6

18,5

18,7

17,2

21,7

Kuzma

28,3

25,1

21,7

20,7

26,9

25,6

23,4

24

22,4

26,7

Moravske Toplice

17,1

13,8

12,8

12,1

20,2

18,8

16,3

16,3

16,7

18,2

Puconci

18,7

16

15,4

15,3

22,8

20,4

19,3

19,1

19,6

20,4

Rogašovci

28

22,9

21,6

23

29

26,3

24,4

24

24,1

25,5

Šalovci

19

17,2

17,6

15,6

21,6

19,6

17,9

20,7

18,1

19,5
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Priloga 9: Povprečna mesečna neto plača
POVPREČNA MESEČNA NETO PLAČA GORIČKIH OBČIN IN SLOVENIJE

2005
2007
2009
2011
2013
2014

POVPREČNA MESEČNA NETO PLAČA (EUR)
LETO
Občine Goričkega
Slovenija
706
735,73
744
834,5
841
930
878
987,39
872
997,01
859
1005,41

Priloga 10: Število glav velike živine na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi
ŠTEVILO GLAV VELIKE ŽIVINE NA HEKTAR KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA V UPORABI OB
POPISU LETA 2000 IN 2010
GVŽ NA HA KZU
OBČINE

2000

2010

Cankova
Dobrovnik

0,92
0,4

0,78
0,29

Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Kobilje
Kuzma
Moravske Toplice
Puconci
Rogašovci
Šalovci

0,77
0,86
0,79
0,39
0,66
0,58
1,02
0,97
0,65

0,66
0,55
0,61
0,24
0,49
0,59
0,81
0,66
0,41

SLOVENIJA

0,97

0,89
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Priloga 11: Število podjetij v občinah od leta 2005 do leta 2013
ŠTEVILO PODJETIJ V OBČINAH
ŠTEVILO PODJETIJ
OBČINA

2005

2007

2009

2011

2013

Cankova
Dobrovnik
Gornji Petrovci
Grad

58
27
47
37

67
31
45
41

107
71
99
70

111
81
100
73

131
91
118
91

Hodoš
Kobilje

3
9

5
13

14
24

15
25

20
27

Kuzma
Moravske Toplice
Puconci

28
160
142

30
181
155

55
325
295

58
346
312

60
382
346

Rogašovci
Šalovci

58
21

59
23

117
60

132
57

140
71

Skupaj

590

650

1237

1310

1477
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Priloga 12: Indeks migracij v občinah od leta 2005 do leta 2013
INDEKS MIGRACIJ V OBČINAH NA GORIČKEM OD LETA 2005 DO LETA 2015
INDEKS DELOVNE MIGRACIJE
OBČINA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

49,5

49,8

47,2

45,7

49,5

53,6

48,6

48,3

47,3

38,7

43,1

41,5

41,1

47

49,1

49,4

49,4

50,4

58

58,7

58,9

49,6

48,2

44,5

44

46,4

45,1

Grad

27,5

27,9

27

23,3

28,2

28,8

27,3

27,7

31,8

Hodoš

85,2

101,4

127,3

44,2

37,3

35,5

24,4

28

30,6

Kobilje

27,2

27,3

28,8

25,9

32,6

30,3

27,5

28

21,3

Kuzma

31,2

37,2

34,3

39,8

52,5

60

58,5

61,4

66,6

Moravske Toplice

54,7

57,8

59,4

61,1

63,6

62

56,9

57

55,5

Puconci

32,4

33

32,3

35,3

39,8

41,7

44,8

47,6

50,2

Rogašovci

35,3

34

34,8

32,2

33,4

35,5

36,9

37,9

41,8

21,8

23

22,5

25,8

29,9

30,4

32,5

33

32

Cankova
Dobrovnik
Gornji Petrovci

Šalovci

Priloga 13: Intervju z županom občine Cankova
INTERVJU Z ŽUPANOM OBČINE CANKOVA
Cankova, 12. 3. 2016

Svojo študijsko pot zaključujem z raziskovanjem na območju Goričkega. Vemo, da je bilo to
območje že v preteklosti eno iz med najmanj razvitih delov današnje Slovenije. Obmejna lega tej
naši regiji v preteklosti ni prinesla veliko pozitivnih stvari, danes pa ima Goričko nove možnosti
za razvoj, ki jih omogoča ravno obmejna lega. Gospod Vogrinčič, vi ste župan občine, ki se
nahaja neposredno ob meji z Avstrijo. Kot domačin, lahko spremljate in opažate določene
vplive, ki jih prinaša ta lega ob sosednji državi.
»Tako je! Takoj na začetku je treba poudariti, da ima vsaka zgodba pluse in minuse. Smo v
obdobju gospodarske krize in ljudje na tem območju smo tako naravnani, da čakamo samo na
(finančno) pomoč. Tu so še zgodovinska dejstva. Že od nekdaj so ljudje odhajali na delo v
sosednjo državo. Sploh mladi se raje odločijo za delo v Avstriji in tudi zato ni razvoja
podjetništva pri nas. Ljudje, sploh mladi, nimajo poguma in čakajo samo na finančne spodbude
ali na socialno pomoč.
Vedno več imamo primerov, ko starši svoje otroke vpisujejo v avstrijske šole; v vrtce, osnovne in
srednje šole. Iz naše občine imamo 2 dijaka, ki obiskujeta srednjo šolo v Avstriji, opažam pa
porast zanimanja staršev, da bi vpisali svoje otroke v avstrijske šole. Seveda v tem ni nič
slabega. Ljudje smo se na tem območju povezovali že v preteklosti, vendar moramo izpostaviti
nekatera dejstva tega območja.
Ko sem bil kot otrok, se spomnim, da so k nam prihajali kmetje – Slovenci – iz sosednje vasi, ki
je bila na avstrijski strani. Ti kmetje so govorili slovenski jezik oziroma znali so prekmursko. Ko
sem nekoč prišel na dvorišče doma enega izmed teh kmetov v Avstriji, se ta doma ni upal
pogovarjati v svojem maternem jeziku. Pogovarjal se je v nemškem jeziku. Avstrijci so v
preteklosti, ko so bile meje še zaprte, čutili nek odpor do južnih sosedov. Pri nas smo imeli
komunizem in »severnjaki« so bili izjemno zadržani do nas »Balkancev«… Študentka Zemljič
Andreja, ki je študirala v Graz-u, je prišla do ugotovitev v svojem raziskovanju, da je v tem
avstrijskem obmejnem pasu med letoma 1928–1935 živelo do 60 % Slovencev. In vidite, kakšen
vpliv ima lahko meja – tako velik, da ne upaš govoriti s svojimi znanci, prijatelji v svojem
maternem jeziku.«
In danes? Kaj pomeni meja za občino, območje danes?
»Danes so razmere seveda čisto drugačne, kot so bile takrat. Danes, jaz pravim, da delamo na
tem, da postanemo občina povezovanja! Danes ne sme biti več nobenih preprek ali na primer
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jezikovnih ovir, ampak moramo sodelovati skupaj, da se ne izgubimo v globalizaciji. Če se ne
bomo povezovali, bomo obsojeni na razpad, propad. Kulturnih razlik, kot smo jih bili vajeni
nekoč, več ne poznamo. Razlike so le dodatno »gorivo« za povezovanje.
Glejte, mi precej delamo na čezmejnem povezovanju. Tukaj, na drugi strani meje imamo Bad
Radkersburg – to je mesto s približno 1.350 prebivalci; Radkersburg Umgebung je okolica, ki
skupaj z mestom tvori občino. Občina na delu Kučnice meji na občino Klöch. Cankova meji torej
na dve avstrijski občini. V zadnjih dveh letih so tudi Avstrijci pokazali iniciativo in bili oni tisti,
ki so prevzeli pobudo za povezovanje ter imeli ideje za projekte. Seveda se tudi oni zavedajo, da
je naša majhnost slabost in po drugi strani potencial.
Povezujemo se na različne načine. Na primer vsako 4. adventno nedeljo imamo organizirano
srečanje na mostu, kjer se občani z obeh strani meje snidemo. Povezujemo se tudi preko
cerkvenih dogodkov. Eno tako je srečanje kristjanov Klöch/Cankova. Sodelovanja imajo
dobrodelno noto. En tak odmeven primer je bil v letu 2007, ko nas je kontaktirala Tina Berčič.
Organiziran je bil tek miru in harmonije, pri čemer so sodelujoči tekli s plamenico in jo
predajali med državami. Ta plamenica je »pripotovala« k nam vse iz Lizbone, preko dobršnega
dela Evrope. Bistvo vsega je povezovanje ljudi, odziv politikov in seveda še najbolj dobrodelnost.
Takrat smo zbirali sredstva za otroke s krvnim rakom. Slovenski del poti je plamenica bila v
rokah Sonje Leskovar, ki jo je v treh dneh ponesla od Nove Gorice, preko Ljubljane do Cankove
in do Klöcha.«

Sploh za slovenske občine je povezovanje na občinski ravni izjemnega pomena, saj lahko skupaj
dosežemo veliko več kot vsaka občinska tvorba posebej. Se občine Goričke regije povezujejo do
te mere, da lahko govorimo o sodelovanju in napredku, ki ga ta prinese?

»Občine se nujno morajo povezovati na regionalni ravni! Zadnje štiri, pet let lahko vidimo, kako
pomembno je to mreženje. To je v bistvu osnova, temelj za pripravo, da lahko izvajamo naslednje
korake in projektna dela. Za nas so pomembna kohezijska sredstva, ki jih uspešno lahko črpamo
samo, če imamo postavljene te temelje. Majhne občine so pri izkoriščanju teh sredstev manj
uspešne kot v celoto povezano območje. Sedaj je pred nami novo programsko obdobje. Jaz
osebno vedno iščem nove poti in nove možnosti, ki bi prinesle razvoj občini. Spremljati moramo
razpise in najti prave načine, kako jih dobiti.
Tako, kot ste na začetku omenila, ima ta naš predel Slovenije veliko potenciala, na nas pa je, da
ga izkoristimo. V prihodnosti bi radi gradili na čezmejnem povezovanju, tako da bi ustvarili
»mini regijo« z občinama Klöch in Bad radkersburg. Ključnega pomena so dolgoročni razpisi in
projekti, ki bi jih skupaj izvajali.«

Omenjate kohezijska sredstva, ki bi pripomogla k razvoju občine. Na katere segmente razvoja
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ciljate?

»Na področje turizma oziroma gospodarstva, saj je to osnova za razvoj nekega območja. Ljudje
morajo kot prvo imeti možnost zaposlitve in zaslužka, da potem lahko nadgrajujemo in peljemo
vizijo v zastavljeno smer. To je tudi osnova za turizem. Ne moremo razvijati določenih
dejavnosti, če se vasi praznijo, ker se ljudje izseljujejo.«

Je lahko turizem tisti »paradni« konj, ki bo pognal razvoj Goričkega?
»Seveda.«

Zakaj se šele sedaj pogovarjamo o možnostih turizma na Goričkem? Zakaj tega nismo videli že
prej? Pri razvoju določenih dejavnosti je pomembno sodelovanje lokalnega prebivalstva. Ali so
ljudje pripravljeni sodelovati in biti del turistične vizije?
»Mi imamo vse danosti za razvoj turizma. Imamo naravne danosti, smo na meji itd. Ampak tu
obstaja strah pred pasivnostjo prebivalstva in nevključevanja. V našem okolju enostavno ni
vztrajnosti, pa čeprav vemo, da se nič ne zgodi čez noč. Ljudje – sploh mladi – gredo raje delat v
Avstrijo, kot pa da bi sami ustvarili nekaj svojega.«

Zakaj?
»Poznajo se sledi socializma, ki je uničil podjetniško miselnost. Banka stimulira gospodarski
razvoj, država pobira davke in tako to gre. Sistem enostavno ni stimulativen in destimulira
ljudi.«

Vloga zakonodaje?
»Pripomore veliko k zaposlovanju ljudi v Avstriji. Zakonodaja pač je kakršna je, ampak je
dejstvo, da omejuje ljudi na določenih področjih delovanja.«

Sedaj sva že kar nekajkrat omenila zaposlovanje Goričancev v Avstriji. Kolikšen je delež vaših
občanov, ki se dnevno vozi na delo v sosednjo državo?

»Točnega števila seveda ne morem podati. Že samo oceno ti težko povem … nekje okrog 10 do
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20 % … ali še celo več. Težko je reči, ker gre za različne oblike dela, tudi ilegalnega dela.«

Kje se zaposlujejo?
»Za celotno Goričko lahko povem, da jih je veliko zaposlenih v tovarni usnja. Problem je v tem,
da nam v Avstrijo na delo odhajajo fakultativno izobraženi ljudje, ki se zaposlujejo v nizko
kvalificiranih službah. Diplomirani delajo v fabrikah, delajo pri čistilnih servisih kot čistilci in
podobno. Saj to je razumljivo – pri nas ni ustreznih delovnih mest in plače so nizke. V Avstriji je
delavec veliko bolj cenjen, pri nas delavci nimajo občutka, da je njihovo delo cenjeno.«

Ali opažate spremembe v kmetijstvu na račun odhajanja ljudi na delo v Avstrijo?
»Kmetijstvo je vir zaslužka le, če si kmetovalec »na veliko« in da lahko pridobiš subvencije.
Vedno več imamo takih, ki jim pravimo »lovci na subvencije«, špekulante z zemljišči itn. Žal smo
premajhni, da bi lahko konkurirali večjim državam in trenutno bijemo pravi boj za male kmete.«

Velikokrat zasledimo v literaturi ali celo v medijih, da ima Goričko vse predispozicije za
ekološko kmetovanje. Verjetno samo ekološko kmetovanje ni dovolj, da bi regija oživela?

»Seveda. Izdelovati in pridelovati moramo izdelke, pridelke z dodano vrednostjo. Velike
korporacije uničujejo mlade kmete. Imamo naravne danosti, bogato kulinarično ponudbo ter trg.
Tako, kot sem že povedal, čezmejno povezovanje je ključno. Ljudi moramo pripeljati k nam.
Omogočiti jim moramo, da pri nas zapravijo denar. S povezovanjem je to veliko lažje.
Preko mreženja želimo priti do investitorjev, ki bi vlagali v gospodarstvo in da bi vlagali v
poslovne subjekte v tem predelu.«
»Verjetno ste seznanjeni z našimi »termami«.

Poznam. Gre za območje pri Korovcih, kjer naj bi zrasel nov turistični kompleks, terme. Bilo je
veliko povedanega o tem, zakaj se je investicija ustavila. Sedaj imam priložnost izvedeti kaj več
iz zanesljivega vira. Torej, kaj se dejansko dogaja?

»No, imeli smo zastavljene cilje in potencialne investitorje, ampak je gospodarska kriza naredila
svoje. Sedaj iščem na vse načine, da najdem investitorje, ki bi bili pripravljeni vložiti kapital. Tu
imam nešteto kontaktov ljudi, s katerimi smo na vezi in razpravljamo različnih opcijah. Ja, načrt
za termalni kompleks je izdelan. Na 6 ha površine načrtujemo objekt, ki bo prinesel nova
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delovna mesta. Projekt je vreden med 35 in 40 milijonov evrov. Ogromno je birokracije in
ogromno vlaganje truda. Res bi rad, da nam uspe in da bomo lahko sami zaposlovali svoje
ljudi.«

Gospod župan, kaj pa povezovanja z domačimi občinami ali z občinami iz drugih dveh sosednjih
držav? Je sodelovanje z ostalimi občinami na enakem nivoju kakor sodelovanja, ki jih imate z
avstrijskimi kraji?

»Ne, na tem področju ni tolikšnega sodelovanja. V preteklosti smo že sodelovali s Hrvati in
Madžari, ampak smo bili razočarani, ker smo bili neuspešni zaradi sodelujočih partnerjev.«

Kakšne so vaše napovedi za prihodnost Goričkega?
»Karkoli napovedovati je težko, je pa dejstvo, da je v veliki meri prihodnost odvisna od nas
samih. Ali bomo znali izkoristiti potencial, ki ga imamo je odvisno od nas samih.
Rad bi se ti zahvalil za obisk in za postavljena vprašanja. Upam, da ti bodo pomagala pri
izpolnitvi zastavljenih ciljev. Veliko uspeha ti želim!«

Iskrena hvala gospod Vogrinčič.
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Priloga 14: Intervju z županom občine Kuzma
INTERVJU Z ŽUPANOM OBČINE KUZMA, Z GOSPODOM ŠKALIČ JOŽETOM

Kuzma, 3. 3. 2016

Moje raziskovanje Goričkega se nanaša na obmejno lego. Kot vemo, je državna meja imela in še
vedno ima precejšen vpliv na našo gričevnato regijo. Kaj za vašo občino pomeni obmejna lega?
Kakšni so vplivi lege ob državni meji, ki jih lahko izpostavite?
»Lega je na občino imela vpliv že v preteklosti in bo tako tudi v prihodnje. Spreminjanje političnih
mej je bistveno vplivalo na gospodarstvo občine, saj kot vemo smo (bili) odvisni od ekonomskega
stanja Avstrije. Meja je predstavljala rešitev socialnim problemov. Odprtost meje je imelo
pozitiven vpliv na pretok delovne sile, na pretok blaga, storitev itd. Drugi vidik vpliva obmejne lege
je negativen in se kaže v obliki porasta kriminalitete, ki prihaja k nam iz Madžarske strani.

Poudariti je potrebno, da občina zagotavlja kvalitetne bivalne pogoje (vrtci, dom za starejše
občane, zdravstveni dom, pošta itd.) in nudi tudi ugodnosti mladim družinam. Mlade družine, ki se
odločijo za novogradnje, lahko po simbolični ceni pridobijo zemljišča, ki so v lasti občine.
Trudimo se, da bi našim občanom zagotovili kar se da prijeten in kvaliteten življenjski prostor. In
kaj se dogaja danes? Z uvedbo dvojnih obdavčitev se mlade družine raje odločijo za selitev v
Avstrijo. Pri omenjeni dajatvi je problem to, da ne gre v občinsko blagajno. V tem primeru bi
občina bila ena iz med najrazvitejših, danes je ena izmed demografsko ogroženih, kar pa nam daje
pravico za sredstva iz strani Evropske Unije. Veliko več bi lahko postorili, če bi se davek stekal v
našo blagajno in kar je najbolj pomembno, da bi prebivalci od tega tudi nekaj imeli. Seveda tudi
država s tem denarjem dela za dobro državljanov, ampak bi učinki bili bolj »otipljivi«, neposredni,
če bi z njim razpolagala občina. Po pričevanju občanov, bi se odseljevanje zaradi obdavčitve več v
veliki meri zmanjšalo.
Izpostavili velja še en negativni trend, ki ga povzroča obmejna lega. Mladi pozabljajo na izobrazbo
in pozabljajo, da imajo izobrazbo.«

Kaj to pomeni?
Da se po končani srednji šoli gre delat v Avstrijo. Čim prej delat, čim prej do denarja, pozablja pa
se na izobrazbo, nadgrajevanje znanja po končani srednji šoli. In ja, seveda! Tudi visoko
izobraženi se zaposlujejo v Avstriji in ob tem pozabijo, da imajo oziroma kakšno izobrazbo imajo.
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Seveda se ne zaposlujejo v poklicih, za katere imajo diplome, magisterije, ampak gre za dela v
industriji, kmetijstvu ali gostinstvu, kar je seveda logično če jim, okolica ne nudi zaposlitve. Moja
hčerka je na primer diplomirana teologinja in dela v Avstriji »v picekaj«. Težko je dobiti izobrazbi
primerno delovno mesti in ko enkrat opravljaš delo, ki ti omogoča preživetje te lahko hitro »povozi
čas«, izgubiš željo po nekem osebnem napredku. Zadovoljen si s tem, kar imaš in pozabiš, da si
nekoč diplomiral.

Tu se nama pojavi že 3. vidik oziroma vpliv meje. Ljudje so samozadostni. Glavnega pomena je, da
imamo lepo hišo, vrt, pred hišo lep avto in okrog hiše veliko ograjo, da nas nihče ne vidi in ne
moti. Prekmurski človek ni nikoli živel na tak način. V preteklosti je sosed sosedu zaupal ključe od
hiše, za primere, če bo šlo kaj narobe. Med seboj so sosedje komunicirali, si pomagali. Danes tega,
vsaj na tej zahodni strani Goričkega več ni. Ljudje enostavno ne razmišljajo o svoji prihodnosti,
zapirajo se in mislim, da dolgoročno gledano to ne prinaša nič dobrega.«

Kot sva ugotovila, domače okolje ne nudi ustreznih delovnih mest. Kje vi vidite vzrok, da ni
investicij v tem predelu?
»Ker se pri nas enostavno investicija ne izplača. Na strani Avstrije imajo kvaliteto, pri Madžarih je
glavna cena. Pri nas ni infrastrukture. Oddaljeni smo od avtoceste, nimamo železniške povezave in
se investitorjem očitno ne izplača.«

Bi lahko rekli, da je ravno ta oddaljenost potencial Goričkega? Je lahko ta odmaknjenost od
vsakdanjega vrveža dodana vrednost regije?

»Definitivno! To je potencial Goričkega. Jaz, osebno vidim velik potencial v t. i. ekoturizmu.
Imamo vse danosti, ki bi jih lahko izkoristili sebi v korist. Zaostalost je naša prednost.
Glede na naravne danosti vidim velik potencial še v ekokmetovanju.; v gojenju ajde, konoplje, lana
ipd. V prihodnje bi lahko izkoriščali potencial termalne vode.
V prihodnje želimo izkoristiti našo tromejo. V načrtu je projekt (3- do 4-milijonski), s katerim bi
oživeli turizem. Namen je zgraditi razgledni stolp in prenočišča v lesenih hiškah. Imamo izvrsten
teren za adrenalinsko komponento turizma, za gorsko kolesarstvo …
Ampak na tem območju ni vlagateljev. Odvisni smo od skladov Evropske Unije in finančnih
spodbud. Občina sama le s težavo izpeljuje projekte.«

Da se osredotočiva na kmetijski sektor, in sicer pravite, da vidite potencial v ekoturizmu. Nekatere
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občine imajo tako imenovane eko tržnice, kjer lahko kmetje prodajajo svoje (ekološko pridelane)
izdelke. Imate pri vas morda organizirane tovrstne tržnice?

»Zaenkrat smo še v fazi zbiranja interesentov. Nimamo še tovrstnih dogodkov, ampak jih vsekakor
želimo vpeljati v dogajanje.«

In kakšen je odziv kmetovalcev?

»Nekaj interesentov je. Stvar pa je taka, da se kmetje bojijo investicij, vlaganja, da bi začeli s svojo
dejavnostjo. Seveda imamo kar nekaj občanov, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost in
prodajajo svoje izdelke na domu. Razlog, zakaj se jih več ne odloča za podjetništvo je, kot sem že
omenil, v tem, da si ne upajo.«

Zakaj?

»Ker se ne izplača, ker so preveliki stroški in zaradi birokracije. Pač naša (slovenska) mentaliteta
je taka, da če se investicija ne povrne v kratkem roku, se nam ne zdi vredno in pravimo, »da se ne
splača«. Je pa seveda tudi res, da je potreben nek začetni kapital, ki pa ga nekateri nimajo.
Pomemben faktor pri odločanju je birokracija. Glejte, kmet je bil od nekdaj vajen delati na njivah,
ne pa se ukvarjati s papirologijo. Administracija našim kmetom predstavlja veliko oviro za
udejstvovanje na podjetniški ravni. In miselnost kmetov je tudi taka: zakaj bi se naprezal, če pa
lahko grem delat v Avstrijo. Da ne bova izgubljala besed o davčnih blagajnah, ki jih uvajajo tudi
za kmetovalce. Te bodo še dodatno odvrnile kmete, da bi se odločali za trgovanje s svojimi izdelki.
Tu je seveda govora o malih kmetih. In če lahko govoriva o pozitivnem vplivu – do neke mere – ki
nam ga daje ob mejnost, je tudi ta, da ni več tolikšne razdrobljenosti zemljišč. Manjši kmetje
prodajo ali dajo v najem svoja zemljišča večjim kmetovalcem. In z vidika lažjega upravljanja z
zemljišči je to pozitiven vpliv.
Pri nas 5 do 6 kmetovalcev obdeluje 80 % zemlje in preprečuje zaraščanje kmetijskih površin.

»Zaraščanje je bilo izraziteje v preteklosti. Danes se zaraščanje preprečuje z inšpekcijskimi
službami. Spremenila se je tudi sama miselnost o tem. Sosed soseda opozarja ter opominja, da
ureja zemljišča, ki jih ima v lasti. Zahodno Goričko nima tolikšnega zaraščanja pov,ršin, proti
vzhodnemu delu Goričkega je teh površin neprimerno več. Zaraščajo se zemljišča na katerih ni
urejenega lastništva, zemljišča katerih lastniki so že pokojni ali so se lastniki izselili v tujino,
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zemljišča, ki so jih lastniki podedovali in še sami ne vedo, da jih imajo v lasti itd. Na takih
zemljiščih občina ne sme posredovati. Seveda bi sami sanirali zemljišča, ki se zaraščajo, ampak
nam zakonodaja zaradi neurejenega lastništva to prepoveduje, kar je logično.«

Govorila sva o vplivu na slovensko območje. Ima tudi slovenska stran kakšen vpliv na obmejno
območje v Avstriji – mislim predvsem na povezovanje prebivalstva in čezmejno povezovanje
občin.

»Povezovanje in sodelovanje vsekakor je »živo«. V večji meri je to na področju turizma, kar pride
predvsem do izraza ob verskih praznikih, ko pride na to stran meje res ogromno število ljudi, ne le
iz Avstrije, ampak tudi iz Madžarske in Hrvaške strani.
Na gospodarskem področju je predvsem povezovanje na individualni ravni. Sodelujejo privatniki,
kot na primer inštalaterji, vodovodarji, pleskarji … podjetja kot na primer Dengrad, ki preko 80 %
svojih del opravlja v Avstriji. Glavni faktor je seveda cena; šel boš tja, kjer je ugodneje.
Čez mejo prihajajo k nam tudi po umetno gnojilo, odkupujejo kmetijske pridelke in mi pri njih
odkupujemo biomaso.«

Zakaj odkupovanje biomase pri »sosedih«, ne doma?

»Saj se odkupuje tudi doma, ampak načeloma je to vse stvar trga in cene. Gremo v tiste trgovine in
kupujemo tam, kjer je ceneje.
Kar zadeva povezovanja na občinski ravni, se povezujemo z občino Libau, Sv. Martin, Gornji
Senik, Dolnji Senik. Zadnje naštete tvorijo skupaj s Kuzmo tromejo. Sodelujemo na področju
turizma in nekoliko manj na področju gospodarskih dejavnosti.
Povezovanje z madžarskimi občinami je bistvenega pomena za ohranjanje slovenstva v zamejstvu.
Kot vemo, se je tu po vojni vršila nasilna madžarizacija, z namenom, da bi izničili slovenstvo.
Število porabskih Slovencev se je zmanjševalo in danes se ta številka še vedno zmanjšuje, saj mladi
odhajajo, ker nimajo zaposlitev. In tu bi rad poudaril, da so investicije na tem območju, na stiku
treh dežel, bistvenega pomena, da se zagotovi delovna mesta, da okolica zadosti potrebam
prebivalcev. Tako se ohranja populacija in ohranja se tudi slovenstvo v Porabju. Dejstvo je, da
slovenski jezik in pripadnost slovenski državi bledita. Glede slovenskega jezika – zdi se mi popolni
nesmisel, da se porabske Slovence uči oziroma »posiljuje« s knjižno slovenščino. Večjo korist bi
imeli, če bi ohranjali njihovo slovensko narečje. Živijo namreč na Madžarskem, uradni jezik je
Madžarščina, doma govorijo slovensko narečje, na delo se vozijo v Avstrijo, torej obvladati morajo
še nemščino. In od njih se »zahteva«, da se učijo, uporabljajo še slovenski knjižni jezik. Zahtevati
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od enega povprečnega delavca, da bo uporabljal vse troje je težko. Ponosni bi morali biti na
dialekt in ga tudi ohranjati.«

Torej je Avstrija pomemben vir delovnih mest tudi za prebivalce obrobja na Madžarskem?

»Tako je. V okolici Monoštra ima nameščeno svojo izpostavo, tovarno Opel, drugih večjih
delodajalcev ni. Posamezni primeri natakaric se zaposlujejo tudi pri nas, ampak je tudi za njih
pomemben vir dohodka Avstrija.«

Povedali ste že nekaj o čezmejnem občinskem povezovanju. Vemo, da ima sodelovanje lahko velik
doprinos k razvoju določenega območja. Kaj bi povedali o povezovanju občin na Goričkem? Ali
po vašem mnenju občine sodelujejo v tolikšni meri, da s tem pripomorejo tudi k samemu razvoju
tega predela?

»Ne. Definitivno ne.«

Zakaj?

»Povezovanje Goričkih občin je slabo. Tu je prisotna ta tradicionalna miselnost in pripadnost
določeni občini ter s tem ločevanja občin med sabo. Ta tekmovalnost med občinami je v tem
prostoru še vedno prisotna. Je res, da vse manj, ampak je pustila za sabo določen pečat.
Ni sodelovanja niti z Mestno občino Murska Sobota, ki bi za periferijo morala biti nekakšen
»paradni konj«, zastopnik interesov županov. V določenih situacijah ima mestna občina vseeno
večji vpliv na odločanje. Vsaj v preteklosti tega ni bilo, bomo videli, kako bo v prihodnosti.
Vemo, da povezovanje, o katerem govoriva, pripomore tudi k samemu razvoju. Sem pobudnik ideje,
da bi se občine ob avstrijski meji povezale in ustanovile skupno občinsko upravo. Na občinski
upravi imamo premalo zaposlenih, da bi lahko nudili kvalitetne storitve. Ne more eden človek
vedeti vsega, umeščati stvari v prostor ter na drugi strani urejati socialno problematiko. Zaposleni
bi se tako specializirali za določen sektor, s čemer bi porasla kvaliteta dela.«
Katere občine bi bile vključene v omenjeno novonastalo upravo?
»Občine: Kuzma, Rogašovci in Cankova. Skupna občinska uprava zahodnega Goričkega. Župana
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obeh občin sta zelo zainteresirana in v pogovoru z županom občine Šalovci je le ta pokazal
zanimanje, da bi se priključili.«
Podobno prakso imajo občine spodnjega Podravja, ki imajo skupno občinsko upravo občin v
Spodnjem Podravju.

»Da. In to zmanjša stroške izobraževanja osebja itd. S tem se okrepi sodelovanje občin, kar je za
naše konce nujno potrebno.
Murska Sobota je edino večje regionalno središče. V situaciji, v kateri smo danes, ima mesto veliko
manjši vpliv ali se morda motim?
Tako je. Z razvojem industrije je vpliv mesta segal vse do nas. S propadom podjetij se je ta vpliv
zmanjševal. Danes Murska Sobota igra vlogo upravnega središča in pa nakupovalnega središča.
Vendar tudi v smislu nakupovalnega središča mesto ni več takšen magnet za občane Kuzma, saj
imamo na Avstrijski strani Graz, Jennersdorf.«

Večinski del Goričkega spada v Krajinski park Goričko. V kolikšni meri Park pripomore k razvoju
regije?

»Dolgoročno gledano bi Park bil lahko prednost, a le z delovanjem v skladu z lokalnim prostorom
in prebivalstvom. Park je na nek način samozadosten. Sprejema določene ukrepe, ampak ni
potrebne komunikacije in se zapira navznoter. S prispodobo bi rekli, da deluje skozi izložbo. Velik
poudarek je na varovanju, ščitenju narave, ampak to ni dovolj in bi bilo potrebno večji poudarek
dajati gospodarski smeri oziroma kmetijstvu, kmetovalcem. Če smo lačni, bomo zajca ulovili in
pojedli in nam je vseeno, če je ogrožen, zaščiten ali ne. Sam kot župan imam odgovornost, da
sprejemam pomembne odločitve, ki zadevajo vso populacijo občine. Pogosto, če že ne vsakokrat,
novi predlogi ali ukrepi naletijo na odpor, kar je normalno. Sam poskušam ljudem predstaviti svoje
odločitve ter jim ponazoriti, kaj to za njih pomeni. Tako se ljudje zamislijo, pretehtajo dane
možnosti, ponudbe in na tak način pridemo do skupne rešitve ali celo do odobravanja stvari, za
katere je bila večina na začetku proti. Pri delovanju Parka manjka tovrstna komunikacija. Ljudje
niso informirani, vsaj ne na pravi način, kar pri ljudeh vzbuja še dodatno negodovanje.
Območje ima potencial, ki ga Park lahko izkoristi. Park ima v najemu Grad, ki se ga obnavlja po
delih. In ko zaključimo z obnavljanjem, lahko spet začnemo. To je velika infrastruktura in bi bila
potrebna celovita, temeljita obnova. To sicer ni napaka le iz strani Parka, ampak na ravni države.
Če pogledamo v tujino, na primer Češka, gradovi so tam zaščiteni in jih koristijo v turistične
namene, pri nas pa propadajo. V Sloveniji in na Goričkem ni dolgoročnega vlaganja. Stvari
rešujemo kratkoročno, kar se na dolgi rok ne izide.
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Kot na primer Ledavsko jezero.

»Tipičen primer! Avstrijci tržijo svoja jezera. Saj sami vidite, kaj se dogaja z našim jezerom. In
včasih, sicer v daljni preteklosti, je jezero privabljalo turiste, kopalce. Danes je jezero polno mulja
in se počasi zarašča.«

Kje je problem?
»Ni interesa. Ker kratkoročno gledano ne prinaša dobička, pač ne investiramo. Sploh v primeru
jezera, ki sva ga omenila – en predpis, drugi zakon, tretja omejitev …

Miselnost v Sloveniji, v Prekmurju še toliko bolj, je pač taka, kot je. Prekmurec ni rojen vodja,
ampak rabi nekoga, da ga vodi. Da bi sam kaj naredil ni možno, ker si ne upa in ker se mu ne
splača.

Sam sem bolj dolgoročno naravnan. Poskušam, kar se da ustvarjati in vlagati v dobro občanov ter
jim s tem zagotoviti prijetno in varno bivalno okolje ter jih obdržati pri nas. Na dolgi rok ima
Avstrija negativen vpliv na naš predel. Trudimo se, da bi omogočili ljudem v domači okolici
zaposlitev ter s tem tudi sam razvoj obmejnega prostora. Veliko je odvisno od kohezijske politike
Evropske unije in črpanja (državnih) sredstev, ampak je zelo pomembno, da tudi sami kaj
naredimo za razvoj.«

Vaši odgovori, gospod župan, mi bodo v veliko pomoč pri nadaljnjem raziskovanju. Iskreno se
vam zahvaljujem za opravljen intervju izčrpne informacije, ki ste mi jih posredovali!
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Priloga 15: Intervju z županom občine Hodoš
INTERVJU Z ŽUPANOM OBČINE HODOŠ, Z GOSPODOM ORBAN LUDVIKOM

Hodoš, 2. 3. 2016

V severovzhodnem delu Goričkega je opaziti veliko propadajočih nepremičnin. Zakaj?
Goričko je že stereotipno regija izseljevanja in upadanja števila prebivalstva. V prvi polovici
prejšnjega stoletja so se ljudje izseljevali v razvite dele zahodne Evrope, v Ameriko. Druga
polovica 20. stoletja je zaznamovala urbanizacija ali razvoj Murske Sobote, ki je dobivala
prebivalstvo tudi na račun Goričkega. Danes je v nekaterih delih opaziti obraten tok in vračanje
Sobočancev na Goričko. Kakšna je demografska podoba vaše občine oziroma vzhodnega dela
Goričkega?

»Generacije rojene v 50. in 60. letih so se iz območja izseljevale v tujino, in sicer predvsem v
Nemčijo in Avstrijo. Tam so si ustvarili družine, drugo življenje ter prodali nepremičnine v
domačem kraju. Tako kot si dejala – generacije rojene v obdobju 60. in 70. let so se izseljevala na
račun urbanizacije, razvoja Murske Sobote; odpirale so se tovarne, gradili so se bloki … Izseljeni
se ne vračajo v občino. Razlog temu je razdalja. Razdalja je za kraje ob madžarski občini velik
dejavnik, ki vpliva na slabo demografsko podobo občine in vzhodnega dela Goričkega, ki pa ne
obeta nič dobrega.«

Omenjate razdaljo. Je ta oddaljenost od regionalnega središča kljub novi železniški progi še zmeraj
tako velika? Je imela nova proga kakšne učinke v tem delu regije?

»Železniška proga do danes ni prinesla omembe večjih koristi za to območje. Proga več ali manj
služi predvsem tovornemu prometu, ki občini in prebivalstvu ne daje ničesar koristnega (razen
motečega hrupa seveda). Povezav, ki bi časovno ustrezale ter omogočale našim delavcem in
otrokom, da bi se vozili na delo oziroma v šole z vlakom ni in zdi se, da so naravnane na delovni
čas zaposlenih na Slovenskih železnicah. Delavci na železniški progi niso domačini, ampak so raje
zaposlovali ljudi iz Murske Sobote ali iz drugih krajev, pri čemer so svojo vlogo odigrale veze in
poznanstva.
Je res, da imamo povezavo z Budimpešto, ampak je vožnja z vlakom enostavno potrata časa in se
ljudje raje vozijo z osebnimi avtomobili. Kar pa zadeva ostale prometne infrastrukture v občini,
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imamo asfaltirane čisto vse občinske ceste, do vsakega gospodinjstva. Lahko rečem, da smo
infrastrukturno zelo dobro opremljena občina. V navezi z drugimi občinami smo izgradili
kanalizacijo, vodovod…«

Omenili ste v sodelovanju z občinami. V kolikšni meri sodelujete z občinami v sosednjih državah?

»Pri čezmejnem povezovanju smo kar precej aktivni. Povezujemo se tudi z oddaljenimi občinami iz
Slovaške, kjer smo pobrateni z istoimensko občino Hodoš. Povezujemo se seveda s Porabjem in z
občinami tujih držav, na primer Romunija, kjer so locirane tudi manjšine madžarske populacije.
Glavnina čezmejnega sodelovanja so razni projekti ali projektna dela. Produkt čezmejnega
sodelovanja je na primer Cesta stražarjev, sedaj je v izdelavi kolesarska pot, ki se asfaltira …«

Se povezujete tudi z občinami na avstrijski strani državne meje?

»Ne, za sodelovanje z avstrijskimi občinami ni interesa. Glavni dejavnik pri tem je komunikacija
oziroma jezik. Jezikovne prepreke so pri tovrstnih zadevah zelo pomembne. Tudi sam sem pogosto
»za vse sam«, ker enostavno ni ljudi na delovnih mestih, ki bi znali madžarsko.
Občina Puconci je primer dobre prakse. Sodelujejo z madžarsko občino Tordaš. Potrebno je
nekoliko več napora za samo sodelovanje, z iskanjem prevajalcev in tako dalje, ampak se kljub
oviram lahko izpelje zastavljena zadeva. Glede sodelovanja z Avstrijci – bilo je v preteklosti
aktivno neko sodelovanje v okviru nogometnega kluba, a je zamrlo in danes ni več aktivno …«
Jezikovne prepreke imajo v današnjem času še vedno tolikšen vpliv?
»Da, jezik je zelo pomemben faktor. Kar zadeva madžarskega jezika je dobro vedeti, da se mladi
več ne odločajo za učenje tega jezika. Do srednje šole se še učijo in uporabljajo madžarščino, a se
v srednjih šolah odločajo za angleški in nemški jezik. In dogaja se, da starši svojih otrok ne
vpisujejo v naš (dvojezični) vrtec, ampak jih raje vozijo v Šalovce ali celo v Mursko Soboto.«

Zakaj?
»Taka je pač mentaliteta ljudi. Ukoreninjeno imajo to tradicionalno delitev na Madžare in
Slovence. Eni in drugi seveda, da ne bo pomote. To se vidi predvsem ob raznih prireditvah,
dogodkih. Eni za druge niso zainteresirani, kot da se jih zadeva ne tiče, pa čeprav živijo na istem
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območju.
Imamo zelo lepo urejen, moderen vrtec, ampak nekaterim je lažje svoje otroke voziti v oddaljene,
ker so sami zaposleni izven občine in se jim zdi bolj praktično. Pa čeprav plačujejo veliko več kot
bi pri nas.«

Kje pa se zaposlujejo vaši občani?

»V sosednjih občinah, v Gornjih Petrovcih v tekstilni tovarni, v Murski Soboti. V občini je delovalo
podjetje Semenarstvo Hodoš, ki je zaposlovalo 350 ljudi. S propadom Semenarne Hodoš je občina
izgubila pomembno podružnico Panonke. Od takrat ni prišlo do večjega razvoja. Zavedati se
moramo, da je modernizacija (industrijskih) podjetjih pripomogla k manjši zaposljivosti ljudi. Za
delo, kjer je bilo na primer v časih potrebno 5 ljudi, je danes dovolj 1 človek, saj večino dela
opravi stroj. Četudi se pojavi nek investitor.
Večji delodajalec v občini je Dom za starejše občane, ki je bil zgrajen in mišljen za kapaciteto 50
starostnikov. Danes jih imamo 70, in to niso domačini, ampak starostniki iz vseh delov Slovenije.«

Zakaj se v tem delu Slovenije ni razvilo ali lociralo večjih zaposlitvenih središč? Kje je problem
razvoja industrije tu pri vas?

»Vzroki izhajajo iz preteklosti. Lega ob Madžarski meji in splet okoliščin so pripeljali do stanja,
kakršnega imamo danes. Zavedati se moramo, da je bila meja z Madžarsko v času železne zavese
skoraj hermetično zaprta. Z razliko od meje z Avstrijo, kjer režim ni bil tako strog in so domačini
ob meji lahko recimo nabavljali materiale, živila, je bilo tu nemogoče kakršnokoli sodelovanje čez
mejo. Meja z Avstrijo je omogočala veliko več, ljudje so (»na črno«) šli na delo k avstrijskim
kmetom, dalo se je pretihotapiti stvari, ki jih pri nas ni bilo mogoče dobiti ipd. Tega v tem predelu
ni bilo. Na madžarski strani je bil vzpostavljen strog vojaški nadzor meje. Meja, slabe prometne
povezave je vplivalo na to, da nas je industrija obšla in se danes ljudje ne zaposlujejo v domačem
kraju.«
Je tudi v tem delu Goričkega prisotna praksa zaposlovanja v sosednjih državah?

»Ne, le redki posamezniki iz našega območja se zaposlujejo v Avstriji. Seveda je Avstrija
pomemben delodajalec za Goričance, sploh za prebivalstvo na zahodni strani Goričkega.«
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Omenjate samo Avstrijo. Kakšno vlogo ima pri zaposlovanju slovenskih državljanov Madžarska?

»Kar je od možnosti zaposlitve na madžarski strani, je v Monoštru in še to ne v tolikšni meri kot na
avstrijski strani. In zakaj bi se kdo zaposlil na madžarski strani? Plače so neprimerno nizke v
primerjavi s plačami na avstrijski strani. Učitelj na primer dobi 500 EUR plače na mesec, tako
da…
Zaposlitvenih možnosti pri nas ni veliko. Mladi nimajo možnosti redne zaposlitve in ker nimajo
rednega dohodka, si ne ustvarjajo družine, nimajo otrok, nataliteta zato pada, naravni prirastek pa
je nizek, območje se prazni.«

Kar je pogost problem, ko govorimo o razvojni problematiki občin obmejnih regij. Seveda to
praznjenje pusti pečat tudi v samem prostoru. Eden iz med pokazateljev, da se prebivalstvo
izseljuje je zaraščanje.

»Seveda. Zaraščanje v naši občini ni problem, je pa veliko neurejenih, starih nepremičnin. Lahko
govoriva k večjemu o zaraščanju nepremičnin, zaraščanje kmetijskih površin pa pač ni. Precej
površin ima v najemu Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov republike Slovenije, ki daje površine
kmetom v najem.«

Torej ne moreva govoriti o opuščanju kmetijske dejavnosti?

»Zemlja je obdelana, kar pa še ne pomeni, da nimamo primerov opuščanja kmetijske dejavnosti.
Tu gre predvsem za primere, ko se mladi odločijo za nek želeni poklic in ne za kmetovanje doma.
Starši z leti več ne zmorejo kmetovanja in zemljo prodajo. Čeprav je problem pri mladih tudi ta, da
četudi so zainteresirani, da bi prevzeli kmetijo, enostavno nimajo kapitala za vlaganje v nove
mehanizacije oziroma za modernizacijo; za 5 do 10 ha zemlje se kmetovanje ne splača in zato raje
zemljo prodajo.
Če sva že pri kmetijstvu, bi rad izpostavil zelo problematično tematiko. Veliko težavo za
kmetovalce pri nas predstavlja divjad. Kot veste, imamo precejšnji delež gozdov. Na madžarski
meji je bil zaradi, že omenjenega režima, pogozden 100 m pas. Divjad se seveda prosto giblje; čez
dan počiva, čez noč išče hrano. Govorim o jelenjadi in divjih svinjah, ki se premikajo v čredah in
naredijo ogromne škode. Tako, da se nekateri odločijo za opustitev obdelovanja polj ob gozdnih
površinah, ker so stroški zaradi škode enostavno preveliki. Za kmete je to velika težava in bo
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potrebno v prihodnje konkretneje ukrepati.«
Kam gredo kmetijski izdelki domačih kmetov?

»Odvisno od vsakega posameznika. V občini imamo 3 do 5 večjih kmetovalcev, ki se ukvarjajo tudi
z živinorejo, ostali so predvsem poljedelci, in sicer po pogodbah v odkup.«
Se vključuje komponenta turizma vzporedno s kmetijstvom? Velikokrat slišimo, da Goričko ne
izkorišča potenciala. Kje so po vašem mnenju glavni vzroki, da je temu tako?

»Niti ne. Zakonodaja, predpisi enostavno zatrejo interes kmeta za tovrstne dejavnosti. V primerjavi
z madžarskimi zakoni so naši veliko bolj »ostri«. Za kmete pa tudi druge so stroški preveliki. Ti, ko
se odločiš za neko dejavnost, moraš v to investirati in potem še sam iskati tržišče, kar spet poveča
stroške. Stroški so na koncu višji kot sam profit. Na Madžarskem recimo na turističnih kmetijah
kuhajo za goste in za domačo družino v isti kuhinji, v istih loncih, nobenega kompliciranja. Pri nas
se komplicira za vse možno … Pustiti bi morali razvoj turizma na lokalni ravni.

Dogaja se uniformiranje.

»Točno tako. Enostavno preveč birokracije, preveč kompliciranja. Vedno se uvajajo neki novi
predpisi, potrebne so dodatne stvari, ki pa seveda stanejo. Na primer v letu 2005 smo za Mladinski
dom v bivši vojašnici bili primorani ustanoviti zavod; tu so še recimo razpisi in še in še postopkov
…«
Kakšen doprinos k razvoju regije ima po vašem mnenju Krajinski park Goričko?
»Glede Parka je veliko negativnih mnenj in veliko je negodovanja zaradi izvajanja predpisov.
Postavljeni so določeni okvirji delovanja, ki jih seveda moramo spoštovati, ampak za preproste
ljudi, kmetovalce ali navadne delavce je preveč omejitev, ki jih ta okvir postavlja. S tem so
povezani stroški. Komaj izpolniš nek pogoj, že se pojavi drugi, ko zadostiš pogojem predpisa, se
spet pojavi drugi in tako naprej. V takem delovnem okolju je težko začeti iz nič in pri tem še uspeti
v svojem poslu, delovanju ali kakor koli …
Regija se sama pač ne bo razvijala. Mi smo tisti, ki jo razvijamo. Bomo videli, kako bomo delovali
v prihodnosti.«
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Gospod župan, hvala vam za vaše sodelovanje!
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Priloga 16: Intervju z županom občine Gornji Petrovci
INTERVJU Z ŽUPANOM OBČINE GORNJI PETROVCI, Z GOSPODOM ŠLIHTHUBER
FRANCEM

Gornji Petrovci, 2. 3. 2016

Regija je že stereotipno predel države, kjer se število populacije zmanjšuje. Glede na statistične
podatke, je v občinah na vzhodni strani Goričkega še vedno prisotno intenzivno upadanje števila
prebivalstva. Kaj je vzrok nenehnemu upadanju populacije?

»80. in 90. leta prejšnjega stoletja se je prebivalstvo izseljevalo v Mursko Soboto. Razvoj industrije
in rast mesta je bilo na račun Goričkega prebivalstva. Desetletja pred tem je na tem območju
živelo okrog 4.000 ljudi Danes pa lahko sama vidite, kaj se dogaja. Nižanje števila je posledica
nizke rodnosti in umrljivost starejših. Če to dvoje seštejemo, dobimo današnjo sliko demografske
podobe občine.«
Se bo trend nadaljeval še naprej v prihodnosti?
»Za prihodnost je težko karkoli napovedati, ker je pred nami novo razvojno obdobje. Bomo videli,
kaj nam bo prinesla prihodnost. Sem pa mnenja, da se bodo trendi spremenili in obrnili na bolje.«

Občine zahodnega Goričkega gradijo svoj razvoj med drugim tudi na področju čezmejnega
sodelovanja. Je ta praksa prisotna v vaši občini?

»Sodelujemo z drugimi občinami. Konec 90. let je bil podpisan sporazum o sodelovanju z
domačimi občinami, povezujem pa se seveda tudi s Porabjem.«

Kaj se dogaja s kmetijstvom v občini? Botruje upad števila prebivalstva opuščanju kmetovanja?

»Opuščanje kmetijstva je prisotno, kar pa ne pomeni, da nimamo obdelanih površin. Kmetijske
površine so obdelane. Majhni kmetje prodajajo in dajejo v najem svoja zemljišča v last večjim
kmetom. Mladi se ne odločajo za kmetovanje, ker ne vidijo v tem prihodnost. Mladi morajo najti
svojo priložnost. Možnosti so in potrebno se je angažirati, da sami najdejo svojo možnost v
razpisanih sredstvih. Pa ne le to, mladi se ne povezujejo več med sabo. Ne poročajo se. V naši
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občini je kar nekaj takih primerov, kjer so lastniki kmetij sami, neporočeni. In seveda so tako
kmetije brez nasledstva. Majhni kmetje so premalo fleksibilni in birokracija je preobsežna, preveč
zakomplicirana in vedno je nekaj novega. Kmetje ob vsem delu, ki ga imajo pač temu težko sledijo.
Sploh, če so ob kmetovanju še zaposleni.
Večji kmetje dobro kmetujejo. Letos imamo tolikšno število vlog za kmetijske subvencije, kot jih že
dolgo nismo imeli. Pri teh subvencijah je potrebno omeniti, da se pojavljajo tudi »špekulantje« in
prekupčevalci z zemljišči, ki izkoriščajo subvencije.
Kar pa zadeva mlado populacijo – moramo jih dobiti nazaj domov. Mladi se morajo vračati
domov, da oživijo občino.«

Pripomore k temu tudi kaj občina? Delate na tem, da spodbujate mlade, da se vrnejo?

»Občina nudi določene bonitete. Potrebovali bi ukrepe, kot jih imajo na primer na Madžarskem –
finančne podpore in ugodnosti za mlade družine recimo.«

Če ni delovnih mest, ki bi ustrezale izobrazbi ali konec koncev kakršnihkoli zaposlitvenih mest,
potem samo navezanost na domači kraj ni dovolj, da bi se vrnili domov. Kje se zaposlujejo vaši
občani?

»Tu ste verjetno videla obrat tekstilne industrije, ki ga vodi gospod Mőrec, Panvita ima svojo
izpostavo neposredno ob progi, in sicer farmo nesnic. Zaposlujejo se v domači občini, v javnem
sektorju. Smo nekoliko večje zaposlitveno središče za okoliške kraje in občine. Na delo se jih veliko
vozi v Mursko Soboto.«

Se vozijo na delo tudi v Avstrijo?

»Tudi. Sploh, ko so šle večje gospodarske družbe v Murski Soboti v stečaj, je bilo povpraševanje po
delih v Avstriji zelo aktualno. In iz tega vidika ima obmejna lega zagotovo pozitiven vpliv na našo
regijo.«
Kakšna dela opravljajo?
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»Zaposleni so v sekundarnem sektorju, opravljajo javna dela (urejanje parkov, sosesk, zelenic na
javnih površinah …). Na delo se vozijo vsak dan, vse do Graza in še dlje, ampak tisti potem imajo
tam že poskrbljena prenočišča, ker so razdalje vseeno prevelike. Največ dnevnih vozačev pa je brez
dvoma v občinah, ki so ob neposredno ob meji.«
Kar je vožnje na delo v tujino je torej v Avstrijo. Madžarka ne pride v poštev?

»Ne, na Madžarski strani, tu ob meji ni večjega zaposlitvenega središča. Je sicer avtomobilska
industrija v okolici Monoštra, ampak so plače tako mizerno nizke, da je škoda izgubljati besed.«
Gospod župan, ker naju čas preganja, se bova dotaknila tematike turizma. Ima obmejna lega
kakršenkoli vpliv na razvoj turizma?
»Še ne, čas našega turizma šele prihaja. Vse, kar rabimo imamo, ampak zdaj moramo plemenititi
to premoženje in ga promovirati. Potenciala imamo velik in to vsi vemo in vemo tudi, da ga
moramo izkoristiti. Tako kot sem že dejal, je pred nami novo razvojno obdobje in imamo enkratno
in mislim tudi, da zadnjo priložnost, da nekaj naredimo. Dlje bomo pasivni, slabše bo in težje bo
karkoli takrat razvijati.«

Kakšno vlogo ima pri tem Krajinski park Goričko? Splošno mnenje ljudi ni najbolj naklonjeno
delovanju Parka.
»Park deluje v skladu z določenimi zakonodajnimi okviri. Je res, da se pojavljajo negativna
mnenja o delovanju institucije, a Park nas usmerja in daje direktive, ki jih moramo sprejeti. Daje
nam določene možnosti, ki jih moramo, če želimo uspeti, sprejeti. Prilagoditi se moramo sistemu in
biti moramo prilagodljivi.«

Gospod župan, hvala za vaš dragoceni čas in izkazan interes pri odgovarjanju na vprašanja.
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Priloga 17: Intervju z županom občine Puconci.
INTERVJU Z ŽUPANOM OBČINE PUCONCI, Z GOSPODOM NOVAKOM
Puconci, 30. 3. 2016.

Gospod župan, ste načelu večje občine, ki v zadnjih letih ustvarja delovna mesta. Vaša občine ne
meji neposredno na državno mejo, ampak ste obdani z obmejnimi občinami na eni strani in na
drugi strani z občino, ki predstavlja regionalno središče. V kolikšni meri se povezujete z ostalimi
občinami na Goričkem?
»Z ostalimi občinami se povezujemo predvsem preko delovanja v regionalni razvojni agenciji.
Glavno vlogo ima sedaj Sinergija, pri kateri je priključena tudi občina Beltinci. Sinergija je
prevzela vlogo RRA Mura, ki kot veste je končala svojo zgodbo, in sicer ne najbolj uspešno.
Občina je bila ustanovljena leta v 90. letih in od leta '97 občina vodi projekt Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, CERPOV. Z ostalimi občinami sodelujemo kar dobro, si pa v
prihodnosti želimo še več skupnega delovanja, ki bi regiji prineslo tudi nova delovna mesta. Občini
Kobilje in Dobrovnik sta bolj vezani na lendavsko stran, kjer deluje agencija Dobri ljudje.
Sinergija vodi LAS – lokalna aktivna skupina, kjer je možnost pridobivanja sredstev iz evropskih
skladov. Izvajali smo že kar nekaj projektov. Na primer projekt za zaščito porečja Ledave je eden
izmed teh. Prijavili smo se na razpis za razvoj krajevnega centra … Mi kot občina se prijavljamo
na razpise in sami tudi objavljamo razpise za prebivalstvo, kjer lahko ljudje pridobijo določena
sredstva.«
Ste aktivni tudi pri čezmejnem povezovanju?
»Naša občina je pobratena z madžarsko občino Tordas in s hrvaško občino Grad Zabok. Povezani
smo s Porabjem, ker je tam naša manjšina in se nam zdi pomembno sodelovanje za razvoj
območja. Z občinami na drugi strani meje se prijavljamo na razpise in s tem poskušamo doprinesti
k razvoju predela. Taka sodelovanja so bistvenega pomena, predvsem z vidika povezovanja ljudi. V
preteklosti smo živeli v skupni državi. To so naši ljudje, ampak so nas politične meje ločile. Danes
meje več niso ovire in je čas, da zopet stopimo skupaj. Ljudi moramo spodbuditi k mreženju,
sklepanju poslov, k povezovanju. Razvijati moramo podjetniško miselnost ljudi, da tudi sami
razvijejo in realizirajo svojo podjetniško vizijo. Tako bomo skupaj pripomogli k temu, da bodo
nastajala nova delovna mesta. Gospodarstvo, ki je vpeto v lokalno okolje je uspešno in
dobičkonosno.«
Iz izkušenj v preteklosti vemo, da se razvoj načrtovan »od zgoraj« ne obnese najbolje in se strinjam
z vašimi trditvami o vpetosti podjetništva v domače okolje. Medtem ko omenjava gospodarstvo, bi
omenila zaposlitvena središča, ki jih imate v občini.
»Močan delodajalec je Kema Puconci, ki zaposluje do 100 ljudi. Svojo proizvodnjo je v občini
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imelo podjetje SeaWay, ki se zašlo v težave. Njihove prostore bo prevzel lokalni uspešni podjetnik,
Pavlinjek, ki načrtuje proizvodnjo rezervoarjev za nafto ter proizvodnjo kanujev. Računamo na
nova delovna mesto. Po trenutnih planih oziroma predvidevanjih bi jih naj bilo okrog 30 novih. Pri
nas se občuti bližina Murske Sobote, ki je, kot si že sama dejala, regionalno središče. Ljudje se
vozijo na delo v mesto ali pa se zaposlujejo v domači občini.«
Kaj pa zaposlovanje v sosednji Avstriji? Se vaši občani zaposlujejo v Avstriji?
»V Avstrijo se na delo vozijo prebivalci oddaljenih krajev. Torej iz zgornjega, severnega dela
občine. Avstrija zaposluje precej romskega dela populacije. Zaposlujejo se v usnjarski industriji, v
»leder fabriki«, v Jennersdorf-u, močna je tudi tovarna v Feldbachu. Gostinci, sobarice,
hotelirstvo v krajih s toplicami. V avstrijski Radgoni je močno središče slovenskih delavcev.
Okolica Graza, ampak se tja na delo vozijo iz krajev, ki so bližje meji. Potem imamo še
Gleichenberg, Gleisdord … Ne le za Goričko, tudi za Porabje predstavlja Avstrija vir zaslužka.
Tudi tam so se ljudje iz propadlih podjetij podali na iskanje delovnih mest v sosednjo državo.«
Kakšna dela opravljajo Romi?
»Zelo različna dela. Predvsem so to slabše plačana ali nizko kvalificirana dela, pa vseeno je dobro
da delajo. Sicer nimamo problematičnih Romov, a to, da majo delo in izhod iz socialne stiske
pripomore k razvoju njihove mentalitete. Lažje se dogovarjamo in rešujemo probleme. Niža se
stopnja kriminalitete. Imajo možnost zaslužka in možnost spodobnega življenja. Uredijo si svoj
bivalni prostor in cenijo svoje premoženje. Vidi se razlika med zaposlenimi v Avstriji in tistimi, ki
ne delajo. Zaposleni stremijo k napredku in ne odobravajo »zabušavanja«, neaktivnosti ali kako bi
bolje rekli … ne čakajo več samo na socialno pomoč države. V občini imamo 5 naselij z romskim
prebivalstvom, ki predstavlja 8 % populacije celotne občine, 4 naselja imajo urejeno kanalizacijo.
Bilo je že kar nekaj primerov Romov, ki so se zaposlili v Avstriji in si tam našli partnerja, se
poročili in odšli.«
Govoriva o zaposlovanju v Avstriji. V drugih predelih Goričkega je praksa takšna, da na račun
zaposlovanja v Avstriji, ljudje opuščajo kmetovanje. Je v vaši občini prisoten proces
deagrarizacije?
»Tudi. Imamo majhen delež mladih kmetov. Majhne kmetije stagnirajo ali nazadujejo, za njih ni
prihodnosti. Razvijajo se večje kmetije. Starejši niso več sposobni opravljati dela na kmetiji, mladi
pa gredo raje v Avstrijo na delo.«
Ali kmetje razvijajo še kakšno vzporedno dejavnost?
»Dopolnilne dejavnosti. Gre predvsem za prodajo proizvodov ali pridelkov na domu (peka kruha,
lončarstvo). Poleg prodaje na domu, prodajajo tudi na soboški tržnici, izdelke odkupujejo tudi
trgovine, gostilne, šola … glede na tvojo tematiko je smiselno omeniti, da so kmetje na zahodni
strani Goričkega nekoliko v prednosti v primerjavi s kmeti iz vzhodne strani. Zahodna stran ima
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večji trg in tudi kupna moč je na tem območju večja.
Upam, da bo v naši prihodnosti več kmetov z registrirano dopolnilno dejavnostjo. Zakonske
omejitve predstavljajo veliko oviro za kmetovalce pri odločitvah o dopolnilnih dejavnostih.«
Na začetku ste omenjali podjetniško miselnost. Tega v naših krajih ni. Verjetno bi bilo potrebno
delati na razvoju te miselnosti in potem, bi bile tudi ovire z zakonodajo lažje premagljive. Ali se
morda motim?
»Ne, ne motiš se. Ta dva problema sta nekako vzporedna.«
Kje vi vidite rešitev?
»Menim, da je potrebno ozaveščanje ljudi, da vidijo, kakšne možnosti sploh imajo. Ozaveščanje je
tudi orodje za opogumljanje ljudi. Naša mentaliteta je taka, da ne tvegamo. Nimamo tiste potrebne
samozavesti.«
Po mojem mnenju je potrebno delati na mladih.
»Tako je. Mladim generacijam moramo vcepiti ta pogum in samozavest. Pri nas ni tradicije, ki bi
nas gnala v podjetništvo in zato, kot sama praviš, moramo spodbujati mlade in jih obdržati doma.«
Res je. Hvala, gospod župan za vaš čas ter odgovore!
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Priloga 18: Intervju z gospo Smodiš.
INTERVJU Z GOSPO SMODIŠ, TURISTIČNA KMETIJA SMODIŠ

Otovci, 30. 3. 2016

Gospa Smodiš, vaša turistična kmetija je ena iz med akterjev na področju turistične dejavnosti na
Goričkem. Ukvarjate se s sadjarstvom, kar lahko izkusijo vaši gostje. Kako ste začeli s turistično
dejavnostjo?
Mož je bil zaposlen kot inšpektor na področju kmetijstva v Panonki in stvari, ki jih je preverjal pri
kmetovalcih, je hotel najprej sam vzgojiti doma. Jaz sem bila uslužbenka v Potrošniku. Odločili
smo se za sadjarstvo kot glavno dejavnost, a smo čez čas zapluli v turistične vode. In danes smo tu.

Kako je registrirana dejavnost?

Registrirano imamo dopolnilno dejavnost. Sedaj kmetijo vodi sin.
Koliko površin zemljišč ima kmetija v lasti?

»Kmetija ima v lasti približno 12 ha površin. Včasih smo imeli še več, ampak smo se odločili za
trajnostno in ekološki način pridelave sadja. Imamo pa jablane, slive, breskve, slive in seveda
gorice.«

Delate vse sami ali imate zaposlene?
»Imamo enega zaposlenega, več nam finančno ne bi zneslo. Moram povedati, da je zelo naporno in
bi mi zelo prav prišel še en par ženskih rok. Večje število zaposlenih si ne moremo privoščiti.
Gospodinjska dela ter dela v prostorih po hiši opravim sama. Dela tudi snaha, ki trenutno ne more
pomagati pri delih, saj je pred kratkim postala mamica. Dela zunaj pa pač opravljajo moški.«

Prodajate vaše pridelke in izdelke še na drugih tržiščih ali je prodaja osredotočena na okvire
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kmetije?

»Prodajamo na kakšnih sejmih, na stojnicah in podobno. Glavni del je seveda doma. Sodelujemo z
Mlinopekom, kamor prodajamo jabolka za »rejtaše«. Glavna prodaja je seveda na domu. naši
izdelki so ustvarjeni doma. Vse imamo registrirano, izdelki so sveži in zdravi. Kvaliteta nam je
glavna in da so uporabniki zadovoljni z našo ponudbo.«
Kaj pa odkup sadja s strani šol?
»Ni interesa s strani šol. Problem je v stroških in v plačilu odjemalca. Sploh v času krize je
pogosto prisotna negotovost, ali boš dobil plačano ali ne. Že na začetku smo opustili idejo o
intenzivnem kmetovanju in oskrbovanju večjih gospodarskih družb. Večjih zaslužkov iz prodaje pri
nas ni, ker smo premajhno podjetje, je pa zato vse kar dobite, toliko bolj kvalitetno.«

Kar se odraža tudi v notranjosti prostorov. Imate lepo urejeno in moderno notranjost. So prostori
renovirani?
»Ja, pred petimi leti smo adaptirali prostore. Poleg ekološke pridelave smo se odločili za nek nov
koncept ponudbe, ki je vključil nove stvari. To novo podobo si je zamislil sin. Ponudbo in prostore
smo razširili. Poleg samih prenočišč imamo sedaj na voljo še fitnes sobo, savna je še v pripravi,
imamo možnost izposoje koles … ta osrednji prostor je večnamenski prostor, kjer gostimo
zaključne skupine ob novoletnih praznikih, poroke, krst ipd.«

Ste sodelovali na evropskih razpisih?

»Finančna sredstva smo črpali večinoma iz finančnih sredstev. Nekaj smo bili primorani tudi sami
vložiti, logično, ampak to je le kapljica v morje. Sredstva smo dobili oziroma jih je dobil sin kot
mladi prevzemnik kmetije in še dodatno je sodeloval na razpisih. Potrebno pa je povedati, da je si
vse, kar vidite, delal sam. Upamo, da bomo pri črpanju sredstev uspešni tudi v prihodnje. Sam s
svojim lastnim kapitalom ne moreš nič.«
Kaj predstavlja glavni strošek pri vsem tem, ko se odločiš za tovrstno dejavnost?
»Za nas kot ekološko kmetijo so to predpisi, ki jih moramo izpolnjevati, da potem lahko povemo,
da smo ekološka kmetija. To je enostavno neverjetno. Inšpektorji pridejo in ne preverjajo, če je vse
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v redu, ampak prav iščejo napake. Na vsak način mora najti neko nepravilnost. Ti pa seveda
popravljaš, dopolnjuješ, dograjuješ, pri čemer ni konca in ne kraja. Vse to nanese dodatne stroške.
Ne dovolijo ti, da bi kakšno stvar naredil po svoje, da bi določene stvari postavil na drugačno
mesto ali bi pač uvedel nekaj novega. To kot, da ni dovoljeno. Če pa že, pa moraš za vsako stvar
plačati. To je nesmisel. Za male podjetnike je to velika obremenitev. Pa to ni samo problem, ki bi si
ga izmišljevala ali bi bil to poseben primer pri nas. Če se boš pogovarjala še s kom, boš videla, da
ti bodo povedali enako.«
Je v tem razlog, da ni več ponudnikov?

»Ja normalno. Če nimaš postavljenih nekih temeljev že od prej, si skoraj nor, da bi v teh časih
začel na novo.«

Vi se praktično nahajate skoraj v središču Goričkega. V tem delu se ni razvila industrija in
kmetijstvo je še vedno pomembna kmetijska panoga, vendar ko opazujemo okolico, je opaziti
precej zaraščenih ali opuščenih nepremičnin. Zakaj se nam površine zaraščajo?

»Ja, ta del je res brez nekega večjega zaposlitvenega središča. Zaraščanje se širi na račun starih
kmetov, ki več ne morejo kmetovati, mladi pa nočejo kmetovati.«
Govoriva torej o opuščanju kmetijstva. Kaj je po vašem mnenju glavni vzrok temu?
»Stari niso več pri močeh, da bi delali, mladi pa niso zainteresirani, ker se ne splača. V tem
predelu je večina starejše populacije in za mlade, predvsem zaradi stroškov ni perspektive v
kmetijstvu.«

Kaj pa ekološko kmetovanje?
»Je priložnost, vsekakor. Ampak, da ti začneš z neko dejavnostjo, potrebuješ začetni kapital. Lahko
si uspešen na razpisih in pridobiš sredstva. Za zdaj pri majhnih kmetih še ne opažam večjega
porasta v ekološkem kmetovanju, vsaj v tem našem predelu ne. So posamezni primeri dobre
podjetniške prakse.«
Ekološko kmetovanje se velikokrat omenja v povezavi s turizmom. Povejte gospa Smodiš, od kod
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izvirajo vaši gostje? Se opazi vpliv meje pri številčnosti tujih turistov?

»Ne, mi smo preveč oddaljeni od meje, da bi to imelo vpliv na številčnost gostov pri nas. Meja je
bolj izrazita na zahodni strani Goričkega, mi pa smo preveč v notranjosti regiji. Naši turisti so
večinoma slovenski državljani, ki ostanejo pri nas čez teden, pridejo tudi ob praznikih ali pa za čez
vikend. Občasno pridejo tuji državljani.«

S prenovo prostorov ste dali kmetiji nek nov zagon. Na kakšne vrste turistov računate v
prihodnosti?
»Tu bi lahko izpostavila obmejno lego. Nismo dovolj blizu meje, da bi k nam redno hodili gostje iz
sosednjih držav, smo pa v središču regije, ki leži v osrčju Evrope in to bi radi izkoristili tudi na
naši kmetiji. Ciljamo predvsem na turiste, ki potujejo preko naše dežele v druge dele Evrope. In se
pri nas ustavijo, z namenom da prenočijo.«

Tranzitni turisti?
»Da, tako je. Menim, da imamo zelo dobro lego in bi v prihodnje lahko v večji meri to izkoriščali.
Mi smo v glavnem zainteresirani in vlagamo v to, da pridobimo te turiste k nam.
V tem delu Goričkega turizem nekako ne oživi. Glejte primer. Pri nas so bili lansko poletje
nastanjeni umetniki, glasbeniki iz vseh koncev sveta. Bilo jih je 10 in pri nas so se pripravljali na
koncert ali nekakšen projekt. Ob koncu tedenskega bivanja so pripravili zaključen koncert, na nek
način tudi v zahvalo nam, ki smo jih lepo sprejeli. Med občinstvom nas ni bilo več kot
nastopajočih. Bilo mi je izredno nerodno. Da bi vsaj prišli kakšni glasbeni pedagogi, nikogar. Po
drugi strani pa imamo polnih ust nekih strokovnjakov, pedagogov, umetnikov, ki vedo toliko
pametnih stvari povedati o vsem … zelo me razjezi nekaj takega. Če bi ta dogodek bil v Murski
Soboti, v neki dvorani ali restavraciji, bi jih prišlo veliko več. Ker pa je to bilo pri nas v Otovcih,
pa nikogar nič ne zanima. In imeli smo reklame, da ne bi mislili, da nismo poskrbeli za
oglaševanje.«
V kakšnih oblikah se oglašujete svojo kmetijo?

»Največ informacij je zagotovo na spletnih straneh. Brez tega danes ne gre. Za promocijo skrbimo
z letaki, oglasi v časopisu, reklamnimi sporočili na radiu … največ pa zagotovo gre »od ust do
ust«. Če ljudje odidejo od nas zadovoljni, nam to veliko pripomore k promociji in prepoznavnosti,
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saj nas gostje, ki so že bili pri nas, sami promovirajo in s tem se širi tudi prepoznavnost.«

Vam pri tem pomaga Krajinski park? Ste zadovoljni z delovanjem Parka?
»Niti ne. Bolj kot ne, nas park le omejuje. Pričakovali bi na primer, da napotijo obiskovalce kdaj
pa kdaj tudi v naše konce. Tega ni. Nad Parkom smo zelo razočarani. Že res, da imamo blagovno
znamko in tako naprej, ampak … največ koristi od Krajinskega parka ima samo ustanova, mi ostali
na račun nimamo nobenih koristi.«

Kaj bi dejali o prihodnosti Goričkega? Z vidika turizma?

»Ne vem, kaj bi rekla. Nekaj je potrebno nujno spremeniti, če želimo nek večji uspeh. To območje
pri nas je nekako omrtvičeno in se ne more razživeti. Medtem pa na drugi strani meje, na
Madžarskem, Nemci kupujejo nepremičnine in nosijo denar Madžarom. Zakaj ne k nam? Moramo
si razdelati cilje in namene, ki jih imamo z našo regijo v prihodnje. Zdaj nekaj imamo, nekaj
nimamo in nekaj bi pa … Ne vem, ne koristimo to, kar imamo. Ne cenimo, kar je naše, domače.«

Gospa Smodiš, želim vam obilico gostov v prihodnosti ter uspešno poslovanje. Hvala vam za vaš
čas!
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Priloga 19: Intervju z gospo Ivanič Kous
INTERVJU Z GOSPO KOUS IVANIČ, TURISTIČNA KMETIJA FERENCOVI
Krašči, 31. 3. 2016

Gospa Kous, s čim se ukvarja vaša kmetija?
»Turistična kmetija Ferencovi se ukvarja z gostinsko in prenočitveno ponudbo. Družina kmetuje iz
roda v rod. V začetku 90-ih let smo začeli še s turistično dejavnostjo. Pobudnik je bil oče, ki je imel
idejo že veliko prej. Z osamosvojitvijo Slovenije se je začela tudi doba turistične kmetije. Danes
imamo do 17 ležišč. Neposredno ob kmetiji imamo teniško igrišče.«
Kdo prihaja k vam? Iz kje prihajajo turisti v vaše konce?
»K nam prihajajo srednješolci, v sklopu »šole v naravi«, ki pri nas ostanejo teden dni. Kar zadeva
turiste, imamo različne obiske. Prevladujejo Slovenci iz osrednje regije. To so redni ali stalni
gostje, ki prihajajo k nam na tedenske počitnice. Med turisti iz tujine prevladujejo Nemci, ampak
jih je veliko manj kot domačih.«
Vaša kmetija ima odlično lego ob Ledavskem jezeru, ki sicer ni primerno za kopališki turizem,
blizu Avstrije in tromeje ter še nekaterih turističnimi zanimivosti. Na drugi strani meje Avstrija
razvija svoj kopališki in zdraviliški turizem. Je opaziti porast števila turistov zaradi vsega
naštetega?
»Ja, imamo res odlično lokacijo, vendar se to ne odraža konkretno na številčnosti naših gostov.
Delamo na tem, da bi se in upamo, da se v prihodnosti bo. Na tem območju je prisoten tudi vpliv.
Kar se tiče naših gostov, opažamo, da se ljudje zanimajo za turizem na drugi strani meje.
Sprašujejo o možnostih nastanitev, o kopaliških kapacitetah v Radgoni itd. Ni pa več ljudi pri nas
zato, ker smo zraven meje. Vsaj za enkrat je še tako.
Vpliv Avstrije se bolj neposredno vidi v krajih, ki so neposredno ob meji, kot so Gerlinci, Fikšinci,
Kuzma … Čim se oddaljujemo od meje, njen vpliv bledi, kar je logično seveda, saj so večje
razdalje.«
In kako se odraža bližina Avstrije v omenjenih krajih, ki ležijo ob meji?
»Govoriva za področje turizma. Več je enodnevnih turistov. Sestava turistov je drugačna. Čim se
oddaljujemo od meje, manj je ljudi na obisku iz te sosednje države. Pr madžarski meji je več
Madžarov, pri avstrijski je več Avstrijcev. Enodnevni turisti v tem prostoru pridejo na Goričko v
večjem številu, ko proslavljamo kakšne cerkvene praznike. Sploh za Marijino vnebovzetje je pri
Gradu velik sejem in takrat je ogromno Avstrijcev pri nas. Tok je tudi obraten, saj hodimo tudi
Slovenci k Avstrijcem.«
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Na Avstrijski strani zadnja leta spremljamo vzpon turistične dejavnosti. Kaj se dogaja pri nas?
Kako vi vidite razmere turistične dejavnosti na Goričkem?
»Ta južni del Štajerske se je izredno dvignil v zadnjih petih letih. Pri nas, ne vem … Saj se tudi pri
nas dogajajo določeni premiki in sem mnenja, da se bo stanje izboljšalo. Pri nas gre vse to bolj
počasi. Že zaradi same birokracije in papirologije. En kup papirjev za prazen nič. En kup
predpisov, da potem lahko plačuješ dodatne stroške. Komaj si sposoben investiranja, že se pojavi
nek predpis, ki določa novo pravilo. Saj razumemo, da neki standardi morajo biti. Sploh higienski
standardi, a je težko na primer vzdrževati sterilno okolje, saj smo vendar na kmetiji. Turistične
kmetije pri nas izgubljajo svoj čar, ker nam jemljejo tisti pridih »domačnosti«. Vsaka hiša je
zgodba zase in če moraš izpolnjevati pogoje, ki ti jih nenehno sugerirajo, to potem ni več naša
zgodba. Mi smo kmetje in mi to znamo delati.«
Kaj pa ostali turistični ponudniki? Se povezujete?
»Ne, ni nekega povezovanja.«
Sodelujete s Krajinskim parkom?
»Krajinski park za nas predstavlja bolj kot ne oviro. Ne povezujemo se. Sodelovanje, kar ga je, je
takrat, ko želimo kaj postoriti okrog kmetije in jih moramo prositi za dovoljenja, za odobritve in
tako dalje. Ne morem reči, da bi imeli zaradi Parka večji obisk turistov. To, kar si sami priskrbimo,
to imamo. Obisk turistov na Gradu se je v zadnjih nekaj letih povečal in prav je tako. Nimamo nič
proti, ampak v vseh teh letih ne vem, če so kdaj poslali kakšnega turista k nam. Da bi vsaj poklicali
kakšno nedeljo in rekli, da imajo napovedan prihod avtobusa iz ne vem kje in če bi jim lahko
pripravili kosilo. Ne. Glavni so takrat, ko je potrebo izdati dovolila, odločbe, takrat mi sodelujemo.
Škoda. Seveda smo si vsi konkurenca, ampak to, da vsak zase nekaj dela terja veliko več časa, da
prideš do želenega cilja.«
Bi bilo možno kdaj v tem obmejnem prostoru sodelovanje na čezmejnem nivoju? Povezovanje
torej s ponudniki čez mejo?
»Glede na to, da se niti doma ne moremo povezovati, bi se s sosedi verjetno še težje. Ali pa ne. Ker
Avstrijci imajo drugačno mentaliteto. Z njimi mi mogoče bilo še lažje kot pa z domačimi. Vsekakor
je vredno o tem razmisliti in poskusiti v prihodnosti. Za zdaj ni takšnega povezovanja.«
Kako se oglašujete?
»S pomočjo letakov in prospektov ter preko spletnih strani.«
Omenili sva že Avstrijo. Kaj vi menite o vplivih Avstrije, ki jih ima na Goričko? Vplivi se odražajo
predvsem na populaciji, ki se potem prenašajo na regionalni nivo.
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»Bližina Avstrije je pozitivna stvar. Ljudje imajo delo. In že v preteklosti smo domačini na tem
območju imeli več možnosti za zaslužek kot pa pri Madžarski meji, ker je bil naš sosed
gospodarsko močnejši in tudi meje so bile bolj odprte. Če nimaš dela, boš šel tja, kjer boš imel
delo. Mi imam to srečo, da se lahko vsak dan na delo vozimo v sosednjo državo.«
Se vam zdi, da na račun Avstrije trpi podjetniška miselnost domačinov?
»Ja, menim, da ja. Marsikdo, ki ima kakšno dobro podjetniško idejo, gre raje delat v Avstrijo, ker
ne upa tvegati. Saj pri nas ni tako enostavno uspeti. Ne govorim samo za območje Goričkega,
ampak za celo Slovenijo. Ta naša nevoščljivost in metanja polen pod noge, nam ne dela usluge.
Lahko bi bilo več ponudnikov turistične dejavnosti na Goričkem, saj je v zadnjih letih opaziti vzpon
števila zainteresiranih.«
Kakšni so vaši cilji v prihodnosti?
»Zagotavljati kakovost, zaradi katere se gostje vračajo k nam. Na kratko: uspešno poslovati in
optimizirati stroške poslovanja. Vsekakor si želimo nadgradnje ponudbe in privabljanja več
gostov. Trenutno nekoliko počivamo, saj smo dobili novega družinskega člana. Ko se stanje
nekoliko stabilizira, pa bomo korak po korak gradili prihodnost naprej.«
Vse dobro gospa Kous in hvala.
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Priloga 20: Intervju z gospo Horvat
INTERVJU Z GOSPO HORVAT, ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK
Dobrovnik, 9. 4. 2016

Področje turizma je eno iz med gospodarskih dejavnosti, ki je na Goričkem še v začetni fazi
razvoja. Naloga se osredotoča na obmejno lego regije in vpliv, ki jo ima obmejnost na razvoj
Goričkega. Kako vi, kot zaposlena v turistični dejavnosti vidite vpliv obmejne lege na sam turizem
pri vas?
»Zaenkrat se odraža na številu gostov iz Madžarske. Za področje turizma ima v tem delu
Goričkega pomembnejšo vlogo lega ob Moravskih Toplicah in bližina Banovcev Kot veste, so
Moravske Toplice pri nas turistično najbolj razviti kraj. Turisti, ki so nastanjeni v Moravskih
Toplicah prihajajo k nam na obisk oziroma gre za enodnevne izlete. O večjih vplivih, ki bi jo imela
lega ob meji na naš turizem, pa ne moremo govoriti. Vsaj zaenkrat še ne in verjamem, da je tudi
pri sosednjih občinah podobno. Kot sem omenila, lahko izpostavim številčnost madžarskih turistov
pri nas kot glavni pokazatelj, da se nahajamo ob državni meji z Madžarsko. Splošno gledano pa
imamo turiste iz vseh koncev Slovenije ter posamezne primere iz bolj oddaljenih koncev.«
So turisti, ki so nastanjeni v Moravskih Toplicah plod povezovanja in sodelovanja s ponudniki
omenjenega kraja? Se povezujete še s katerimi občinami, kraji?
Seveda. Sodelujemo, kolikor pač lahko. Tu gre predvsem za sodelovanje na področju oglaševanja
naših krajev in naše ponudbe in obratno seveda. Tudi mi napotimo na primer turiste iz Madžarske,
ki pridejo k nam v Moravske Toplice. Pa ne samo v Toplice, ampak tudi v Bogojino, Filovce,
skratka v bližnje kraje. To so večinoma turisti, ki se odločijo za naše konce med drugim tudi zaradi
dvojezičnosti, ker se počutijo bolj domače. Kar pa zadeva sodelovanja z ostalimi ponudniki, imamo
razne turistične aranžmaje, s katerimi omogočimo oziroma spodbujamo obisk bližnje okolice.
Občina je ustanovila Zavod za okolje in turizem, tako da imamo licenco za aranžmaje in s tem
nekako tudi bolj organizirano vodimo področje turizma.
Povezujemo se predvsem z občino Moravske Toplice, Beltinci …«
Se navezujete tudi na občine iz ostalih delov Goričkega?
»Ne. Usmerjeni smo večinoma na te, ki sva jih že omenili. Sem pa mnenja, da bi le to le
pripomoglo k razvoju turizma.«
O turizmu, kot glavni gospodarski dejavnosti Goričkega žal še ne moreva govoriti. Zanima me
zakaj? Kaj je glavni razlog, da turizem vsaj za zdaj še nima glavne razvojne vloge v tej regiji?
»Goričko ima naravne danosti in lahko povemo, da je ta predel izredno lep. To pa ni dovolj. Turist
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bo prišel enkrat, videl pokrajino in odšel. Vprašanje, kdaj se bo zopet vrnil, če se sploh še bo.
Problem je, da mi imamo posamezne tržne niše, ki so pa kratkotrajne. Tako je bilo pred leti
aktualno naše jezero, ki je še vedno magnet za obiskovalce, ampak tisti »boom« efekt je minil.
Sedaj je glavna atrakcija Vulkanija, ampak tudi to nekaj časa bo aktualno, potem bo pa spet upad
zanimanja in tako naprej. Nimamo nekih dolgoročnih vizij. Potrebujemo odmevno, dolgoročno
naravnano tržno nišo. Popestriti in razširiti ponudbo in seveda nujno povečati prenočitvene
kapacitete.«
Koliko kapacitet imate v občini?
»Imamo posamezne ponudnike, ki oddajajo ležišča. Eden »večjih« ima 30 postelj, imamo pa v
občini možnost nastanitve v 3 vikendicah, s 6 do 8 ležišči. V prihodnosti si želimo več ponudnikov,
ki bi oddajali svoje vikendice v turistične namene. Veliko je namreč takih, ki so zapuščene oziroma
so prazne in bi jih bilo pametno izkoristiti za prenočitvene kapacitete. Ljudje niti niso informirani,
da imajo to možnost, zato bomo v prihodnosti delali več na tem, da bodo ljudje obveščeni o
možnostih, ki jih imajo.«
Kaj je rešitev za probleme, ki ste jih omenili? Kako planirati nadaljnji razvoj turistične dejavnosti?
»Vsem nam je v interesu razvoj dejavnosti. Veliko bolj bomo uspešni, če se bomo povezovali. Naša
občina je ena iz med manjših in zelo težko bomo karkoli dosegli s samosvojim ravnanjem. Ustvariti
moramo zgodbo, ki bo privabila turiste. Graditi moramo na tradiciji, vključiti v ponudbo lokalno
prebivalstvo oziroma jim dovoliti ter jih ozaveščati, kakšne možnosti imajo. Bolj moramo izkoristi
naš prostor in samo lokacijo. V bližini je Lendava, Moravske Toplice itd. Menim, da bo turizem
tudi na Goričkem zaživel. Potrebno se je zavedati, da čez noč ne moremo nič doseči in da je
potrebno veliko časa, da se nam premišljene odločitve izplačajo.«

»Žal je pri nas prisotno prepričanje, če se nam ne povrnejo vložena sredstva čez noč, se nam ne zdi
vredno.«

Hvala vam za vaše odgovore in sodelovanje gospa Horvat.
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Priloga 21: Intervju z gospodom Bertalaničem
INTERVJU Z G. BERTALANIČEM, NEKDANJIM ZAPOSLENIM V AVSTRIJI
Pertoča, 8. 2. 2016

Raziskati želimo vpliv meje na regionalni razvoj Goričkega. Vemo, da je imela meja skozi
zgodovino precejšen vpliv na razvoj tega območja, saj je Goričko in celotno Prekmurje, vedno
predstavljalo periferijo državnih tvorb. Pri tej tematiki ne moremo mimo področja zaposlovanja
delavcev iz območja Goričkega, ki se dnevno vozijo na delo v sosednjo državo. Tudi vi ste bili
zaposleni v Avstriji. Koliko let ste službovali v Avstriji?
»Da, v Avstriji sem bil zaposlen 10 let in sedaj delam doma, torej v Sloveniji že dobro leto.«
Zakaj ste se odločili za delo čez mejo?
»Zaposlen sem bil v LIV-u, v Rogaševcih. Podjetje se je privatiziralo in delež podjetja je odkupil
dotedanji direktor, ki je svoje podjetje premestil v Mursko Soboto. Podjetje je deloval kratek čas.
Pol leta smo bili brez plače, potem pa je bil speljan stečajni postopek. Ostal sem brez dela in našel
novo zaposlitev v Avstriji.«
Kako ste jo našli? Kje je največji pretok informacij o zaposlitvah v Avstriji? Kaj bi mi vi svetovali,
če bi se sama želela zaposliti v Avstriji?
»Sodelavec iz LIV-a je že bil zaposlen v Avstriji in tako sem preko vez dobil novo zaposlitev. Pa saj
ne samo jaz, večina jih na tak način pride do zaposlitve. Glavni vir informacij so zagotovo
Goričanci, ki že delajo čez mejo. Goričko ni tako veliko območje in več ali manj lahko v grobem
rečem, da se vsi poznamo med sabo. O prostih delovnih mestih je veliko napisanega po spletnih
straneh. Pri zaposlovanju Slovencev v Avstriji pogosto posredujejo kakšni privatni posredniki ali
agencije, pa tudi preko avstrijskega zavoda za zaposlovanje (AMS). Čim poznaš koga, ki je že v
Avstriji, je mnogo lažje priti do dela. Potrebno je seveda znanje nemščine, ampak, sploh pri nižje
kvalificiranih delih, pogosto niti to več ni potrebno. Ne rabiš nasvetov, lahko greš do prvega
soseda in boš na 50 % poti do nove službe.«
Če se vrneva k vaši karieri v Avstriji. Kje ste bili zaposleni?
»Zaposlen sem bil takoj čez mejo, v Laafeld-u, neposredno ob Radgoni.«
Kakšne vrste dela ste opravljali?
»Bil sem industrijski delavec. Podjetje je imelo kovinski in tehnični del. Sam sem bil v tehničnem
delu. To je bilo podjetje, ki je opravljalo dodelavne posle za podjetja v Nemčiji. Avstrija je zelo
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navezana, odvisna od Nemčije.«
Koliko zaposlenih je imelo podjetje?
»Različno. Ko sem sam prišel v podjetje, je bilo zaposlenih približno 200 delavcev. Število se je
nenehno spreminjalo. Več kot 200 nas ni bilo, ampak tam med 10 in 150. Naše podjetje je bilo del
avtomobilske industrije. Delali smo za avtomobilska podjetja iz Nemčije, in sicer za prestižne
blagovne znamke. V »najboljših časih« smo delali 4-izmensko. Vem, da sem v enem obdobju delal
cel mesec, razen prostih nedelj, samo nočne izmene, kar je bilo precej naporno. Pogosto se je
zgodilo, da sem prišel domov iz nočne izmene in so me popoldan klicali nazaj na delo. Skratka,
tako kot v Sloveniji, je tudi to podjetje začelo »pešati«. Odšel sem še pravi čas, saj je po mojem
odhodu bil uveden postopek prisilne poravnave.«
Torej ste odšli, ker ste že sami videli kaj bo sledi?
»Ja, občutek je že bil tak, ampak glavni razlog ni bil v tem. Sem še zelo daleč od upokojitve, a
treba je misliti na prihodnost. Dejstvo je, da se na tem delovnem mestu ne bi mogel upokojiti, ker
telo že sedaj ni več zmoglo takšnega tempa. Nočne izmene, kmetija doma in enostavno sem se
odločil, da bom poskušal najti delo doma. In po spletu okoliščin mi je uspelo. Sedaj sem poštar.«
Verjetno je nesmiselno vprašati, če ste bili edini Slovenec v avstrijskem podjetju?
»Skoraj vsi so bili Slovenci. Preden sem šel v Avstrijo, me je skrbelo zaradi moje nemščine. Zdi se
mi, da sem pred zaposlitvijo znal več nemščine kakor danes.«
Bi lahko podali oceno o tem, koliko ljudi iz Goričkega se zaposluje v Avstriji?
»Težko, ker jih še vedno veliko dela »na črno« ali samo sezonsko. Problem je tudi ta dinamičnost
ali kako bi temu rekli … danes si zaposlen, jutri več nisi. Podjetja se prilagajajo razmeram na trgu.
Vse je bolj dinamično. Je na primer obdobje, ko je veliko naročil, veliko dela. Takrat se na veliko
zaposluje. Potem pride spet obdobje upadanja dela in sledi seveda odpuščanje. Pošljejo te na
dopust in te več ne pokličejo nazaj na delo. Obvestijo te kar preko dopisa, preko pošte. Odpustijo
te brez razloga, kar je v času te gospodarske krize še bolj »aktualno«. Seveda oni že najdejo svoj
razlog, a to ni zaradi tega, da človek ne bi delal ali bi nasprotoval nadrejenim ali bi imel svoj
sistem dela. Zaradi tega si ljudje ne upajo vzeti bolniški staž, ko je to potrebno in delajo tudi, ko bi
zaradi zdravstvenih težav morali biti doma, ker se bojijo za svoje delovno mesto.
Veliko je Slovencev iz teh koncev, ki delajo pri sosedih. Slovenci so cenjeni delavci, ker se trudijo
in so pridni. Zaposlujejo se tudi Romi. Sicer so to po večini nizko kvalificirana dela ali javna dela,
ampak imajo vsaj dohodek. Z vesolja se vidi, kateri Romi delajo v Avstriji in kateri ne.«
Na kakšen način se odražajo te razlike?
»Vidi se na premoženju in na urejenosti njihovega bivalnega prostora. In tudi v odnosu med
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tistimi, ki so v Avstriji in tistimi, ki niso.«
In katere so glavne panoge zaposlovanja naših ljudi v Avstriji?
»Industrija in toplice. Torej turizem. Leder fabrika v Jennersdorf-u in v Feldbach-u sta glavni pri
zaposlovanju Goričancev. Industrijsko močna je okolica Graza, avtomobilska industrija večinoma.
Dlje gor se dnevno na delo vozijo večinoma iz krajev na tej strani Goričkega. Iz krajev pri
Madžarski meji se manj ljudi zaposluje v Avstriji in večinoma v bližini meje. Dosti je zaposlenih v
Bad Radkersburgu. Sploh v tem območju Avstrijci neverjetno hitro in uspešno razvijajo svoj
turizem. In ne le z območja Goričkega, ampak iz celotnega Prekmurja se ljudje dnevno vozijo na
delo v Radgonski kot. Tu prevladujejo gostinci, v tovarnah, kjer predelujejo živalske kože pa so
navadni fizični delavci. Veliko gostincev, ki je bilo prej zaposlenih v Moravskih Toplicah, se danes
vozi na delo v Avstrijo. Razlog je v boljših plačah. Tu sploh ni dileme. V Avstrijo gredo ljudje delat
za to, ker tu doma ni služb ali ker so za svoje delo bolje plačani. To malo industrije kar jo je, sploh
ni vredno omembe. So seveda privatniki, ki zaposlujejo večinoma ljudi iz svoje okolice, a to ni
dovolj, da bi lahko rekli, da pomanjkljivost delovnih mest ni problem. Nihče ne gre v Avstrijo delat,
ker je tam lepše delati. Tam se zelo trdo dela, ampak je to tudi plačano. Slovenci pa, sploh
Prekmurci, smo ubogljive narave in delamo kot norci. Pogosto je kdo razočaran, ko pride na novo
zaposlitev v Avstrijo. To velja predvsem za tovarne usnja. Za enega gostinca na primer, ki je prej
delal v čistem in prijetnem ambientu, je velik šok, pa čeprav ve v kaj se podaja, ko mora delati v
vlažnih prostorih, z umazanijo, v smradu … Avstrija je sinonim za bogastvo. Če delaš v Avstriji, si
pač bogat. Niti slučajno temu ni tako in eni se pač brezglavo podajo v iskanje nove zaposlitve,
ampak potem vidijo, da morda to ni bila najboljša odločitev. Doma si le doma. Tam si pač tujec in
to je dejstvo, ki ga ljudje prepogosto pozabljajo.«
So razlikovanja med avstrijskimi delavci in slovenskimi?
»So. Avstrijec dela, koliko mu pač paše. Pa tudi v samem odnosu do nadrejenih je razlika. Več si
upajo, ker so na domačih tleh in tudi mentaliteta je druga. Da ne govorimo o odpuščanjih. So
podjetja, kjer korektno ravnajo z delavci ne glede na to od koder prihajajo, a v splošnem … seveda
so razlike. Enostavno si tam tujec. In? Ne preostane ti drugega kot to, da delaš … Vedno se govori
samo o dobrih plačah, o Urlaubsgeld-u, dodatkih, vse ostalo se pozablja.«
Govoriva o rednem zaposlitvenem razmerju. Kaj pa sezonska dela, dela »na črno«? Vemo, da so te
oblike dela bile pomemben vir dohodka v preteklosti. Je danes sezonsko delo še vedno tolikšnega
pomena?
»Te oblika dela so še vedno pomemben del življenja in pomemben vir dohodka. To so različna dela
v kmetijstvu. Gre na primer za obiranje jabolk, jagod, pretovarjanje piščancev, trganje koruznih
vršičkov, okopavanje vseh možnih kmetijskih pridelkov, itd. To se vse dela ilegalno in seveda na
določen del leta. Določene so urne postavke (5 do 6 EUR/h, odvisno od gospodarja h kateremu
prideš), ampak ni možnega nobenega zavlačevanja ali lenarjenja. Z delavci ponavadi delajo tudi
lastniki kmetij, ki delajo svoj hiter tempo in delavec mu mora slediti. Če nisi dovolj dober, te
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odslovijo. Meja z Avstrijo je bila vedno bolj pretočna kot recimo meja z Madžarsko in sezonsko
delo je v tem predelo prisotno že zelo dolgo. Že moji stari starši in potem še starši so hodili
pomagat na kmetije Avstrijcev.«
Kaj pa ilegalna dela v podjetjih?
»Je še vedno prisotno, ampak v zelo manjšem obsegu kot na primer v 90. letih. Delodajalci si
zaradi visokih kazni ne upajo več vzeti delavce brez, da bi jih prijavili na ustrezne inštitucije. Na
kmetijah je to še vedno aktualno in pri posameznih privatnikih, a v večjih podjetjih skoraj ni več
možnosti, da bi ilegalno delal. Inšpekcije pridejo brez opozorila, zaprejo tovarno oziroma celo
podjetje in tam preverijo vsakega delavca. V primeru, da najdejo delavca, ki nima ustrezne
dokumentacije, se ne konča dobro.«
Mislite, da se bo trend zaposlovanja v Avstriji nadaljeval?
»Za zdaj vse tako kaže. Praksa je, da iz družine delata že oba starša v Avstriji. Če otrok ne dobi
službe doma, se bo zaposlil tudi on zaposlil v Avstriji. V Ljubljano ne bo šel iskat službe, ker je
predaleč, odselil se v Ljubljano ne bo, ker je navezan na dom, ostane Avstrija. Čeprav so in se
obetajo tudi v prihodnosti nova podjetja v Murski Soboti ali v okolici, bo še vedno večja možnost,
da se bo otrok zaposlil v Avstriji, ker je dohodek višji in ker ima že starše, ki tam delajo.«
Ali vi razmišljate o vrnitvi na delo v Avstrijo?
»Ne. Dovolj dolgo sem delal v drugi državi. Finančno bomo nekako že speljali in trenutno sem
zadovoljen z delom, ki ga opravljam.«
Gospod Bertalanič,, hvala vam za vaš čas in trud!
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Priloga 22: Anketni vprašalnik za zaposlene v Avstriji

ANKETA
Vpliv obmejne lege na regionalni razvoj Goričkega- Zaposleni v Avstriji iz območja Goričkega
Pozdravljeni!
Anketni vprašalnik zadeva tematiko dnevnih migrantov, ki se na delo vsakodnevno vozijo čez mejo
v sosednjo državo. Vprašanja so del raziskovanja v sklopu magistrskega dela podiplomskega študija
geografije Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani. Tematika raziskovanja je vpliv obmejne lege
na regionalni razvoj Goričkega. Vaši odgovori bodo uporabljeni zgolj in samo v študijske namene.
Spol (obkrožite):
Starost (obkrožite):
do 20 let

Ž

M

21–30 let

31–40 let

41–50 let

51–60 let

nad 60 let

Najvišja dosežena izobrazba (obkrožite):
1.
2.
3.
4.
5.

osnovnošolska
poklicna šola ali štiri letna srednja šola
univerzitetna izobrazba ali magisterij
doktorat
drugo: ___________________________________

Občina bivanja:___________________________________
1. Koliko časa ste že zaposleni v sosednji državi? (Obkrožite.)
1 leto ali manj

1–5 let

6–10 let

10 let ali več

2. Zakaj ste se odločili za delo v sosednji državi?









višje plačilo kot v domačem okolju
zaradi dodatkov pri plačilu (urlaubsgeld, weihnachtsgeld …)
prekinitev delovnega razmerja v matični državi
boljši delovni pogoji v sosednji državi
bližja lokacija podjetja v sosednji državi kakor doma
neustrezna delovna mesta v domači regiji
želja po delu v tujini
drugo: __________________________________________________________
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3. V katerem sektorju ste zaposleni? (Obkrožite.)





primerni sektor (kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo)
sekundarni sektor (industrija, gradbeništvo)
terciarni sektor (turizem, promet, trgovina, storitve)
kvartarni sektor (zdravstvo, šolstvo, znanost, kultura, državna uprava)

4. Kakšna je vaša funkcija dela? (Fizični delavec, administrativni delavec, vodja skupine,
poslovodja itd.)
___________________________________________________________________________

5. Koliko ljudi zaposluje vaše podjetje? (Obkrožite.)
 do 50 zaposlenih
 od 51 do 150 zaposlenih
 od 151 do 250 zaposlenih
 od 251 do 500 zaposlenih
 od 501 do 1000 zaposlenih
 več kot 1000 zaposlenih
 drugo: ___________________
6. V kateri regiji ste zaposleni? (Napišete lahko tudi kraj dela.)
____________________________________________________________________________
7. Kje ste dobili informacije o (možnosti) zaposlitvi v sosednji državi?
____________________________________________________________________________
8.








Kaj vas pri vaši zaposlitvi najbolj moti? (Obkrožite. Možnih je več odgovorov.)
(pre)nizko plačilo
razdalja do delovnega mesta
težavnost dela
odnosi med delavci
odnos delodajalca do delavcev
nič
drugo:________________________________________________________________

9. Ali se na delovnem mestu počutite zapostavljene v primerjavi z avstrijskimi delavci?
DA
NE
10. Ali razmišljate o zaposlitvi v Sloveniji? (Obkrožite.)
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DA

NE

11. Koliko vaših družinskih članov je zaposlenih v Avstriji? (Vključno z vami.)
____________________________________________________________________________
Priloga xy: Odgovori anketiranih

145

Priloga 23: Primer vprašalnika za podjetja v Avstriji.
VPRAŠALNIK ZA PODJETJE V AVSTRIJI

Sehr geehrte Danem und Herren!
Ich bin Marija Glavas, Studentin der Geographie, Philosophische Fakultät der Universität
Ljubljana. Derzeit bin ich in der Abschluss Phase meiner Magisterium Abschlussmasterarbeit mit
das Thema Auswirkungen und Folgengrenzposition auf die regionale Entwicklung Goričko.
Goričko ist eine kleine Grenzregion, im Nord-östlichen Teil von Slowenien und stellt den
wirtschaftlich am wenigsten entwickelten Teil des Landes. Die meisten Bewohner der Region
pendeln in österreichischen Unternehmen zu arbeiten.
In meiner Forschung konzentriere ich mich auf die slowenische Mitarbeiter der österreichischen
(Industrie -) Unternehmen. Weil da in Slowenien keine Aufzeichnungen über die Zahl der
Menschen, die täglich über die Grenze arbeiten gibt, kann ich diese Daten nicht bekommen. An
dieser Stelle möchte ich herzlich für Ihre Hilfe bitten.
Ich bitte Sie, für Auskunft darüber, wie viele Slowenen in Ihrem Unternehmen beschäftig sind.
Fals erhalten Sie keine präzise numerische Daten, bitte ich Sie um zumindest eine grobe
Schätzung, welcher Anteil Ihrer professionellen Mitarbeiter kommt aus der Gegend von
Slowenien.
Es ist wichtig zu betonen, dass die Suche nach Daten dienen nur und nur für die Zwecke meiner
Untersuchung, Forschung!
Ihr Antwort und Ihre Hilfe würden für mich einen enormen Wert für meine Abschlussmasterarbeit
und Abschluss von Studium meiner Art und Weise hinzuzufügen.
Für Ihr Antwort Danke im Voraus!
Mit freundlichen Grüssen!
Marija Glavaš.
e- mail.: maja.mufi@gmail.com
Tel.: +38631690294
Marija Glavas
Pertoca 106
9262 Rogasovci
Studentin der Geographie der Universität Ljubljana
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Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura
navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 24.06.2016

Marija Glavaš
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