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IZVLEČEK
Primerjava razvojnih potencialov občin Podčetrtek in Rogaška Slatina
Diplomska naloga se ukvarja s primerjavo razvojnih potencialov dveh sosednjih občin,
Podčetrtka in Rogaške Slatine. Za primerjavo razvojnih potencialov smo oblikovali sistem
kazalcev, ki smo jih razdelili v 3 sklope: demografske, infrastrukturne in naravnogeografske.
Na izbor kazalcev je v največji meri vplivala dostopnost podatkov. Te smo v večini pridobili s
pomočjo podatkovnega portala SI-STAT ali pa na terenu samem. Nato smo kazalce analizirali
po vsakem sklopu posebej, da bi lahko čim bolje ugotovili, katera občina ima prednost na
posameznem področju. Ugotovili smo, da se glavni razvojni potencial obeh izbranih območij
nahaja v turizmu, saj na obeh območjih najdemo obilo turistične infrastrukture ter
infrastrukture za rekreacijo in preživljanje prostega časa. Glavni razliki med izbranima
občinama pa sta v tem, da ima občina Rogaška Slatina večje zaledje človeškega kapitala, ter
da nudi možnosti za nadaljnje šolanje.
Ključne besede: regionalni razvoj, razvojni potenciali, občina Podčetrtek, občina Rogaška
Slatina, turizem.
ABSTRACT
Comparison of developmnet potentials of the municipalities Podčetrtek and Rogaška
Slatina
The thesis deals with the comparison of development potentials of the two adjacent
municipalities, Podčetrtek and Rogaška Slatina. For comparison of development potentials we
formed a system of indicators, which we divided into 3 sections: demographics, infrastructure,
and natural-geographic. Most of the data was collected with the help of data portal SI-STAT
or on the terrain itself. Indicators were then analyzed for each part separately, so that we could
determine which municipality has the advantage in a particular field. The main development
potential of both areas lies in tourism. We find here a lot of tourism infrastructure and
infrastructure for recreation. The two main differences are that the municipality of Rogaška
Slatina has bigger number of inhabitants and that it provides more possibilities for education.
Key words: regional development, development potentials, the municipality of Podčetrtek,
the municipality of Rogaška Slatina, tourism.
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1. UVOD
V sledeči diplomski nalogi se bomo ukvarjali z analizo in primerjavo razvojnih potencialov
med dvema sosednjima občinama, in sicer občino Podčetrtek in občino Rogaška Slatina. Ti
dve območji smo si izbrali zaradi neposredne bližine in predhodnega poznavanja območja, z
moje strani, saj prihajam iz občine Rogaška Slatina.
V diplomski nalogi bomo s primerjavo poskušali ugotoviti, katera izmed izbranih občin ima
večje oz. perspektivnejše razvojne potenciale. Glede na to, da sta si občini geografsko sosedi
in ležita v neposredni bližini, bi lahko na prvo žogo predvidevali, da imata tudi podobne
razvojne potenciale oz., da med njima ne prihaja do večjih razlik. Ali je temu res tako?
Zanimalo nas bo tudi, kako na razvojne potenciale vpliva velikost občine. Nekoliko večja je
občina Rogaška Slatina. Ali ima zaradi tega tudi večje razvojne potenciale? Obe izbrani
občini sta izrazito turistično usmerjeni, zato bo del naloge posvečen tudi temu. Poskušali
bomo ugotoviti, katera občina ima večje namestitvene zmogljivosti in v kateri je bolje
poskrbljeno za goste z rekreacijsko ponudbo. S podrobnejšo analizo in primerjavo razvojnih
potencialov bomo poskušali ugotoviti, do kakšnih razlik prihaja in na katerih področjih so
najočitnejše.
Prvi del naloge bo namenjen teoretičnemu delu. Opredelili bomo, kaj sploh so razvojni
potenciali ter s katerimi kazalci jih lahko merimo. Nato si bomo izbrali in opredelili kazalce,
ki bodo merili družbene, infrastrukturne in naravnogeografske elemente. Eden izmed glavnih
kriterijev, ki ga bomo upoštevali pri izbiri kazalcev, bo njihova dostopnost. Večino podatkov
najdemo na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije (npr. število
prebivalcev). Do vrednosti za nekatere kazalce pa bomo poskušali priti tudi sami, na terenu, v
obeh izbranih občinah (npr. športna infrastruktura).
V drugem delu naloge pa se bomo osredotočili na analizo izbranih kazalcev ter primerjavo
njihovih vrednosti med obema občinama. Glavni metodološki pristop bo primerjava vrednosti
za posamezne kazalce. Vrednosti za posamezne kazalce bomo standardizirali na 1000
prebivalcev ali pa na površino območja, tako da bodo lažje primerljivi, določene vrednosti pa
bomo primerjali tudi v absolutnih številkah. Kot že rečeno, bodo kazalci izbrani po treh
sklopih: družbenem, infrastrukturnem in naravnogeografskem. V okviru kazalca turistične
infrastrukture bomo obravnavali tudi strukturo gostov, ki sama po sebi ni infrastrukturne
narave, vendar se nam zdi, da najbolje sodi v ta del zaradi neposredne povezanosti. Prav tako
6

bomo pri naravnogeografskih kazalcih obravnavali določene kazalce, ki niso v prvi vrsti
naravnogeografskega značaja (npr. kulturna dediščina), vendar se nam zdi najprimerneje, da
se kulturna in naravna dediščina obravnavata skupaj.
V tretjem sklopu pa bo sledil še zaključni pregled vseh izbranih kazalcev s pomočjo tabele in
točkovanja po posameznih kazalcih. Tako bomo ugotovili, kateri občini bi dali prednost pri
razvojnih potencialih po posameznem sklopu kazalcev, kot tudi gledano skupno, upoštevajoč
vse kazalce.
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2. TEORETSKI PRISTOP – RAZVOJNI POTENCIALI
Kot je že bilo rečeno, se bomo v diplomski nalogi ukvarjali s primerjavo razvojnih
potencialov občin Rogaška Slatina in Podčetrtek. Naprej pa si moramo pogledati, kaj sploh so
razvojni potenciali.
Štepec (2007) v svoji diplomski nalogi Razvojni potenciali občine Šentrupert opozori na dva
problema, ki se pojavita pri definiciji pojma razvojni potenciali.
Prvič, na področju razvojnih potencialov uporabljajo avtorji v literaturi različne izraze:
razvojni potenciali, razvojne možnosti, regionalni viri ter naravni oziroma družbeni kapital.
Prihaja pa tudi do dvojnosti razumevanja izraza razvojni potenciali. En del strokovnjakov
razume ta pojem kot možnosti za razvoj posamezne dejavnosti, npr. možnosti za razvoj
kmečkega turizma. Drugi del pa išče možnosti za razvoj v značilnostih pokrajine – ugodne
demografske značilnosti, vodotoki, bogata naravna in kulturna dediščina (Štepec, 2007).
Klemenčič, Lampič, Perpar, Potočnik Slavič in Slabe (2005) v svojih poročilih o strukturnih
problemih in razvojnih izzivih slovenskega podeželja v evropski razsežnosti vidijo osnovni in
največji razvojni potencial v prebivalstvu.
Plut, Piry in Černe (1984) so regionalne vire opredelili kot lastne razvojne možnosti določene
pokrajine. Regionalne vire so razčlenili na:
- naravne vire (gozd, kmetijske površine, voda, naravne lepote, …);
- infrastrukturno opremljenost (vodovod, elektrika, cestno in železniško omrežje, …);
- demografsko sestavo (prebivalstvo kot nosilec gospodarskega razvoja).
Plut (2005) uporablja tudi izraz kapital, ki ga deli na:
- okoljski (naravni) kapital: obnovljivi in neobnovljivi viri, biotska raznovrstnost, habitati;
- ustvarjen (fizičen, gospodarski) kapital: hiše, stroji, infrastruktura;
- človeški (družbeni) kapital: znanje, sposobnosti, izkušnje, zdravje.
»Razvojni potenciali nekega območja so torej tisti viri, privlačnosti in kapital, ki jih je možno
uporabljati danes ali v bližnji prihodnosti za uravnotežen razvoj območja. Ovire pri
izkoriščanju virov, privlačnosti in kapitala postavljajo njihova razpoložljivost, koristnost,
dostopnost, tehnologija, trg, ipd« (Potočnik Slavič, 2010, str. 31).
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Če povzamemo, bi lahko torej razvojne potenciale razdelili na:
-

človeške (prebivalstvo kot nosilec gospodarskega razvoja);

-

naravne (naravni viri in danosti);

-

infrastrukturne (infrastrukturna opremljenost).

2.1 Kazalci za merjenje razvojnih potencialov
Za primerjavo razvojnih potencialov obeh občin je potrebno opredeliti kazalce, ki nam bodo
to omogočili. Pri tem si bom pomagal s sistemom kazalcev regionalnega razvoja, strukture in
regionalnih potencialov, ki ga najdemo v The System of Indicators for Regional Development,
Structure and Potentials (Černe, Kušar, 2010).
»Sami kazalci so instrument, s katerim merimo in vrednotimo regionalno in prostorsko
strukturo, njene spremembe in razvoj pa tudi doseganje razvojnih ciljev, opredeljenih v
različnih dokumentih in planih. So ključnega pomena za poseganje v razvojni proces, saj
lahko prispevajo k zagotavljanju enakosti, učinkovitosti in trajnosti. Kazalci so torej orodje za
spremljanje in vrednotenje regionalnih in prostorskih sprememb ter preverjanje doseganja
trajnostnega razvoja« (Černe, Kušar, 2010, str. 116).
»Sistem kazalcev za merjenje, spremljanje in vrednotenje regionalnega in prostorskega
razvoja se srečuje z več teoretičnimi, metodološkimi in praktičnimi omejitvami, ki vplivajo na
oblikovanje sistema kazalcev, s katerimi bi bilo mogoče vrednotiti regionalno strukturo,
potenciale in razvoj« (Černe, Kušar, 2010, str. 116).

Pri oblikovanju meril za izbor kazalcev so najpomembnejša naslednja načela:
-

utemeljenost: kazalec mora meriti dejavnik, ki se neposredno nanaša na kakovosten
prostorski razvoj, biti mora odraz dejstev, prav tako pa mora biti omogočeno
preverjanje vrednosti kazalcev;

-

dostopnost: ali so podatki za kazalec na voljo vsako leto in so primerne kakovosti;

-

zanesljivost in stabilnost: če je način zbiranja podatkov zanesljiv;

-

odzivnost: lahko kazalec odraža regionalne spremembe in spremembe v prostorski
strukturi;
9

-

razumljivost: je kazalec dovolj enostaven, da se ga da enostavno opredeliti in
predstaviti;

-

pomen kazalcev: za koristne ugotovitve je treba uporabiti večje število kazalcev, zato
je potrebno uporabiti objektivno merilo, s katerim je možno izbrati ključne kazalce;

-

ustreznost za vrednotenje politik: se kazalci nanašajo na doseganje razvojnih
odločitev;

-

reprezentativnost: kazalec mora v zadostnem obsegu prikazovat najpomembnejše
razsežnosti proučevanih elementov;

-

občutljivost: kazalec mora biti občutljiv na regionalne spremembe, spremembe v
prostoru in na najpomembnejše razvojne dejavnike (Černe, Kušar, 2010).

Da smo lahko primerjali razvojne potenciale občin Rogaška Slatina in Podčetrtek, smo
oblikovali sistem kazalcev, s katerimi smo merili in prikazovali človeške (demografske),
infrastrukturne in naravne karakteristike obeh občin. Kazalce smo razdelili v tri skupine:
1. kazalci, ki bodo prikazovali človeško (demografsko) strukturo občine;
2. kazalci, ki bodo prikazovali infrastrukturno opremljenost občine;
3. kazalci, ki bodo prikazovali naravnogeografske elemente občine.

1. Kazalci, ki prikazujejo demografsko strukturo občine:
- število prebivalcev;
- gostota prebivalstva;
- starost prebivalstva;
- spol prebivalstva;
- naravni prirastek;
- migracijski prirastek;
- skupni prirastek;
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- zaposleno prebivalstvo;
- brezposelnost;
- študenti;
- izobrazba.
S pomočjo teh kazalcev smo opredelili demografsko strukturo obeh občin. Razvoj občine je
zelo odvisen od njenega prebivalstva. Prebivalstvo je tudi nosilec gospodarskega razvoja, zato
so ti kazalci zelo pomembni. Po analizi teh kazalcev bo postalo jasneje, s kakšnimi
priložnostmi in na drugi strani tudi nevarnostmi se soočata obe občini, kar se tiče
prebivalstva.
Število prebivalcev je pomemben kazalec, ki nam pokaže, koliko prebivalcev zajema naše
izbrano območje. Prebivalstvo predstavlja osnovo razvoja, zato je pomemben podatek, kakšne
možnosti za razvoj ima območje s tega vidika.
Gostota prebivalstva nam pove, koliko prebivalcev prebiva na kvadratni kilometer izbranega
območja. Ta podatek nam pove več o sami poselitvi, kje je poselitev zgoščena in kje bolj
razpršena.
Struktura prebivalstva glede na starost in spol nam bo pokazala, kakšno starostno in kakšno
sestavo po spolu najdemo v obeh občinah. Starostna struktura bo pokazala, kakšen je delež
mlajšega prebivalstva v primerjavi s starejšim. Ali na območju prevladuje mlajše populacija
ali starejša. Večji delež mlajše populacije bi lahko kazal na to, da je območje primerno za
razvoj in ponuja dovolj možnosti za uspeh, na drugi strani pa večji delež starejšega
prebivalstva in pomanjkanje mlajšega lahko kaže na to, da območje ne ponuja dovolj
možnosti za zaposlitev in uspeh. Struktura po spolu nam bo pokazala, ali je prebivalstvo
enakomerno porazdeljeno glede na spol in ali kateri izmed njiju prevladuje.
Naravni prirastek je kazalec, ki je sestavljen iz dveh komponent: rodnosti in smrtnosti.
Razmerje med njima pa predstavlja naravni prirastek. Če je rodnost večja od smrtnosti,
govorimo o pozitivnem naravnem prirastku, v obratnem primeru pa o negativnem naravnem
prirastku.
Migracijski prirastek je kazalec, ki nam kaže razmerje med priseljevanjem in odseljevanjem.
Če je priseljevanje prebivalstva večje od odseljevanja prebivalstva, govorimo o pozitivnem
11

migracijskem prirastku, v nasprotnem primeru pa o negativnem migracijskem prirastku. Ta
podatek je pomemben, saj nam pokaže ali se območje srečuje z izseljevanjem, kar bi lahko
pomenilo, da ne ponuja dovolj možnosti za uspeh ali pa je okolje privlačno za priseljevanje,
saj ponuja možnosti za uspeh.
Skupni prirastek je kazalec, ki bo pokazal skupno sliko naravnega in migracijskega prirastka.
Njun seštevek nam namreč da jasnejšo sliko ali se prebivalstvo na izbranem območju
povečuje ali zmanjšuje.
Zaposleno prebivalstvo je kazalec, ki nam pokaže, koliko delovno aktivnih prebivalcev ima
zaposlitev. Na drugi strani je brezposelnost kazalec, ki nam pove, koliko delovno aktivnih
prebivalcev nima zaposlitve. Ta kazalec nam bo pokazal, kakšne možnosti za zaposlitev
ponuja izbrano območje ali je delovnih mest dovolj ali pa jih morda primanjkuje.
Število študentov je kazalec, ki pokaže, koliko mladih v starosti med 19 – 24 študira. Mlad
izobraženi kader predstavlja velik potencial za prihodnji razvoj.
Izobrazba je kazalec, ki nam bo pokazal, kako izobraženo je prebivalstvo v izbranih
območjih.

2. Kazalci, ki prikazujejo infrastrukturno opremljenost občine:
- dolžina javnih cest in gostota javnega cestnega omrežja;
- dostopnost do AC;
- dolžina in gostota železniških prog;
- dostopnost z železnico;
- dostopnost z avtobusom;
- dolžina in gostota kolesarskih stez;
- socialna infrastruktura (vrtci in šole);
- infrastruktura za rekreacijo in prosti čas (športne dvorane, športna igrišča …);
- infrastruktura za turizem (hoteli, število ležišč).
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Ti kazalci nam bodo pokazali, kako je z infrastrukturno opremljenostjo obeh občin. Je
infrastruktura takšna, da omogoča normalen razvoj ali pa morda na katerem področju peša, a
bi se jo dalo še posodobiti. Je morda infrastruktura na kakšnem področju povsem
prevladujoča, in podpira samo razvoj na določenih področjih. Morda na drugih področjih
infrastrukture ni, kar zavira razvoj na nekem področju.
Opremljenost s prometno infrastrukturo je kazalec, ki nam bo pokazal, koliko kilometrov cest,
železniških prog in kolesarskih poti ima izbrano območje. Ta kazalec nam pokaže, kako
dostopno in prehodno je samo območje. Pogledali si bomo, kakšna je dostopnost do avtoceste
in kako je s prometnimi povezavami javnega prometa (avtobusni prevoz, železniški prevoz).
Boljša prometna infrastruktura in prometne povezave pomenijo tudi več možnosti za razvoj,
saj so cilji lažje dostopni.
Opremljenost s socialno infrastrukturo je kazalec, ki nam bo pokazal kako je izbrano območje
opremljeno s to vrsto infrastrukture. Ali je na območju dovolj vrtcev in šol, da se omogoči
osnovna izobrazba in ali območje ponuja možnosti nadaljnjega izobraževanja. Ti podatki nam
bodo pokazali, kakšen izobrazbeni standard življenja ponuja območje.
Opremljenost z infrastrukturo za rekreacijo in prosti čas je kazalec, ki nam bo pokazal koliko
športnih dvoran, športnih igrišč in ostale infrastrukture, ki omogoča rekreacijo je v obeh
občinah. Videli bomo, katera občina ponuja bolj raznovrstno ponudbo na tem področju svojim
občanom in tudi turistom.
Obe izbrani občini sta turistično usmerjeni, zato nam bo kazalec opremljenosti z
infrastrukturo za turizem pokazal, katera je v prednosti na tem področju. Katera občina ponuja
več za svoje goste, kakšne so nastanitvene možnosti oziroma, koliko ležišč je na voljo za
goste. Pri tem si bomo pogledali, v katero občino prihaja več turistov in je opravljenih več
prenočitev.

3. Kazalci, ki prikazujejo naravno geografske elemente občine:
- delež kmetijskih zemljišč;
- število kmetijskih gospodarstev;
- površina kmetijskih zemljišč;
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- območja naravne in kulturne dediščine;
- zavarovana območja;
- naravne nesreče.
Ti kazalci nam bodo pokazali, kakšne naravne danosti imata obe izbrani občini. Kako poteka
življenje v sodelovanju z naravo. Katera ima večji delež kmetijskih površin, več naravnih
znamenitosti, zavarovanih območij. Pogledali si bomo, katera izmed občin je bolj na udaru
naravnih nesreč. Ti kazalci so posebej pomembni v luči trajnostnega razvoja, ki postaja vedno
bolj pomemben.
Delež kmetijskih zemljišč nam bo pokazal, katera občina je bolj kmetijsko usmerjena. Koliko
je kmetijskih gospodarstev v občini, kolikšna je njihova površina ter kolikšen delež občine
zavzemajo.
Zavarovana območja in območja naravne in kulturne dediščine nam bodo pokazala če so na
teh območjih zaščitena območja, kot npr. nacionalni, regionalni, krajinski parki, zavarovani
gozdovi itd. Ali obstajajo kakšna območja, ki imajo velik naravni in kulturni pomen in so
zaščitena kot spomeniki

ter predstavljajo tudi turistično privlačnost. V ta kazalec smo

vključili tudi kulturno dediščino, ki je v svoji naravi človeškega izvora, vendar se nam je
zdelo najprimerneje, da naravno in kulturno dediščino obravnavamo skupaj. Ta kazalec nam
bo pokazal, kakšen je odziv izbranih območij v vprašanju zaščite okolja in kakšen je človeški
čut za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.
Kazalec naravnih nesreč nam bo pokazal, katera izmed občin je bolj ogrožena (potresi,
poplave , plazovi) in v kateri občini je bilo več intervencij zaradi naravnih nesreč.
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3. OPREDELITEV PROUČEVANEGA OBMOČJA
3.1 Občina Rogaška Slatina
Občina Rogaška Slatina je bila ustanovljena leta 1994. Nastala je z razcepitvijo takratne
občine Šmarje pri Jelšah. Občina meri 71,5

in ima 10.981 prebivalcev. Leži v Savinjski

statistični regiji, v vzhodnem delu Zgornjega Posotelja, med Bočem (979 m) na severu in
Rodenskim gričevjem na jugu. Na jugu meji z občino Podčetrtek. Glavna gospodarska
dejavnost je zdraviliški turizem, ki ima bogato zgodovino (Bogataj in sod., 2012).
Slika 1: Občina Rogaška Slatina - karta

Vir: Wikipedia, 2015.
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3.2 Občina Podčetrtek
Tudi občina Podčetrtek je bila ustanovljena leta 1994 z razcepitvijo občine Šmarje pri Jelšah.
Občina meri 60,6

in ima 3318 prebivalcev. Leži v Savinjski statistični regiji, kjer obsega

vzhodni del Kozjanskega in osrednje Posotelje. Na severozahodu zajema Rudnico, na jugu pa
Orliško hribovje. Na severu meji z občino Rogaška Slatina. Prav tako kot v občini Rogaška
Slatina je tudi v občini Podčetrtek glavna gospodarska panoga zdraviliški turizem (Bogataj in
sod., 2012).
Slika 2: Občina Podčetrtek - karta

Vir: Wikipedia, 2015.
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4. ANALIZA RAZVOJNIH POTENCIALOV − DEMOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI
4.1 Število prebivalcev
»V novih gospodarskih razmerah, v katerih se je znašla Slovenija po osamosvojitvi in
vključitvi v EU, predstavlja človeški kapital eno ključnih izhodišč nadaljnjega uspešnega
razvoja« (Natek, Natek, 2008, str. 57). Zaradi tega je pomemben podatek o številu
prebivalstva v obeh občinah.
Več prebivalcev ima občina Rogaška Slatina, v kateri prebiva 10981 ljudi. To jo uvršča na 51.
mesto v Sloveniji po številu prebivalcev. Na drugi strani v občini Podčetrtek živi 3318 oseb,
kar jo uvršča na 144. mesto v Sloveniji. V občini Rogaška Slatina torej prebiva 7763
prebivalcev več kot v občini Podčetrtek. V obeh občinah se je od leta 2000 število prebivalcev
povečalo. V občini Podčetrtek se je povečalo za 0,7 %, v občini Rogaška Slatina pa za 3,2 %.
Torej je v prednosti Rogaška Slatina, ki ima večje zaledje človeškega kapitala.
Slika 3: Število prebivalcev (Podčetrtek, Rogaška Slatina, 2014)

Vir: SURS, 2014.

17

Preglednica 1: Število prebivalcev leta 2000 in 2014
Leto 2000

Leto 2014

Podčetrtek

3296

3318

Rogaška Slatina

10639

10981

Vir: SURS, 2014.

4.2 Struktura prebivalcev
Pri strukturi

prebivalcev se bomo osredotočili na dva kazalca: na starostno in sestavo

prebivalstva po spolu. Torej nas zanima, če prevladuje mlajše ali starejše prebivalstvo in ali
prevladuje ženska ali moška populacija.
Najprej si bomo pogledali prebivalstveni piramidi obeh občin, ki nam bosta pokazali strukturo
prebivalstva (spol, starost) izbranih območij.

Slika 4: Struktura prebivalcev: Podčetrtek (spol, starost), 2014

Vir: SURS, 2014.
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Slika 5: Struktura prebivalcev: Rogaška Slatina (spol, starost), 2014

Vir: SURS, 2014.

Prebivalstveni piramidi sta za obe občini podobni. Najširši sta v srednjem delu, kar pomeni,
da prevladuje prebivalstvo srednjih let, vedno več pa je tudi starejših oseb. Taka oblika
piramide je tipična za Slovenijo, saj se prebivalstvo stara.
Tako je povprečna starost prebivalcev obeh občin zelo podobna s slovenskim povprečjem, ki
znaša 42,3 let. V občini Podčetrtek je povprečna starost prav takšna, torej 42,3 let, v občini
Rogaška Slatina pa znaša povprečje 41,6 let. Nekoliko mlajše je torej prebivalstvo Rogaške
Slatine.
Preglednica 2: Povprečna starost (Slovenija, Podčetrtek, Rogaška Slatina, 2014)
Leto 2014
Slovenija

42,3

Podčetrtek

42,3

Rogaška Slatina

41,6

Vir: SURS, 2014.
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V spodnji tabeli pa si lahko še natančneje pogledamo število prebivalcev obeh območij glede
na spol po posameznih starostnih skupinah.
Preglednica 3:Struktura prebivalcev (Podčetrtek, Rogaška Slatina, 2014)
STAROST

SPOL

PODČETRTEK

ROG. SLATINA

0-4 let

Moški

85

273

0-4 let

Ženski

81

275

5-9 let

Moški

84

302

5-9 let

Ženski

72

259

10-14 let

Moški

99

310

10-14 let

Ženski

71

237

15-19 let

Moški

88

294

15-19 let

Ženski

81

266

20-29 let

Moški

196

693

20-29 let

Ženski

196

575

30-39 let

Moški

262

833

30-39 let

Ženski

221

792

40-49 let

Moški

237

869

40-49 let

Ženski

210

847

50-59 let

Moški

272

867

50 -59 let

Ženski

264

826

60- 69 let

Moški

202

595

60-69 let

Ženski

184

646

70-79 let

Moški

106

332

70-79 let

Ženski

149

466

80-89 let

Moški

44

109

80-89 let

Ženski

88

253

90-99 let

Moški

8

7

90 -99 let

Ženski

18

53

100 + let

Moški

0

0

100 + let

Ženski

0

2

Vir: SURS, 2014.

Največ prebivalcev obeh območij je zajetih v starostnih skupinah med 30 in 70 let.
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Razmerja med moško in žensko populacijo pa lahko vidimo iz spodnjega grafa in to
razmeroma uravnoteženo. V občini Podčetrtek je moška populacija večja od ženske za 2,9 %,
v občini Rogaška Slatina pa je nekoliko več ženske populacije, in sicer 0,2 %. Nekoliko bolj
uravnoteženo po strukturi spola je torej prebivalstvo v slednji občini.
Slika 6: Struktura prebivalcev (spol): Podčetrtek in Rogaška Slatina, 2014

Vir: SURS, 2014.

Preglednica 4: Struktura prebivalcev (spol)
SPOL

OBČINA

ŠTEVILO PREB.

Moški

Podčetrtek

1683

Ženske

Podčetrtek

1635

Moški

Rogaška Slatina

5484

Ženske

Rogaška Slatina

5497

Vir: SURS, 2014.

21

Indeks staranja predstavlja razmerje med številom oseb starih 65 ali več let in številom oseb
starih 15 ali manj let. V Sloveniji indeks staranja znaša 119, 9, kar pomeni, da je na 100 oseb
mlajših od 15 let 119 oseb starejših od 65 let.
Vidimo lahko, da je indeks staranja v obeh izbranih občinah manjši od slovenskega povprečja.
V občini Podčetrtek znaša 114,4, v Rogaški Slatini pa 106,4. Nekoliko boljše razmerje med
mladimi in starimi je torej v občini Rogaška Slatina. Vseeno pa nam podatki kažejo na to, da
se prebivalstvo stara in je vedno več starejših oseb.
Slika 7: Indeks staranja

Vir: SURS, 2014.

Preglednica 5: Indeks staranja
Leto 2014
Slovenija

119,6

Podčetrtek

114,4

Rogaška Slatina

106,4

Vir: SURS, 2014.
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4.3 Naravni prirastek prebivalstva
Naravni prirastek je razlika med številom živorojenih otrok in številom umrlih na določenem
območju v koledarskem letu. V spodnjem grafu si bomo pogledali gibanje naravnega prirastka
v obeh občinah med leti 1995 in 2013.

Slika 8: Naravni prirastek: Podčetrtek, Rogaška Slatina, 1995-2013

Vir: SURS, 2014.

Iz grafa je razvidno, da ima večji naravni prirastek občina Rogaška Slatina, ki je med letoma
1995 in 2013 imela samo dve leti negativen prirast, v ostalih letih pa pozitivnega. Drugačna
slika pa se nam kaže v občini Podčetrtek, saj se je tam od leta 1995 do 2013 v kar 14-ih letih
naravni prirastek znašel na negativni strani. Leta 2013 je naravni prirast v občini Podčetrtek
znašal 6, v občini Rogaška Slatina pa 14. To pomeni, da je tega leta v občini Podčetrtek več
ljudi umrlo kot pa se jih je rodilo in obratno v sosednji občini, kjer se je več ljudi rodilo kot
umrlo.
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4.4 Migracijski prirastek
Migracijski prirastek nam pove, kako je na število prebivalcev vplivalo selitveno gibanje
prebivalstva. Torej gre za razliko med tistimi, ki so se na izbrano območje priselili od drugod
in tistimi, ki so se odselili iz izbranega območja. Če je takšnih, ki se priselijo več, kot tistih ,
ki se odselijo, je migracijski prirastek pozitiven, v nasprotnem primeru pa negativen.

Slika 9: Migracijski prirastek: Podčetrtek, Rogaška Slatina, 1995 - 2013

Vir: SURS, 2014.

Nasprotna slika kot pri selitvenem prirastku pa se nam kaže, ko govorimo o migracijskem
prirastku. V tem pogledu pa ima občina Podčetrtek v obdobju 1995- 2013 v večini let
pozitivno sliko, medtem ko občina Rogaška Slatina negativno. Leta 2013 je v občini
Podčetrtek znašal migracijski prirast 1, v občini Rogaška Slatina pa 102. To pomeni, da se je
v tem obdobju v prvo občino več ljudi priselilo kot odselilo v drugi občini pa je bilo ravno
obratno.
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4.5 Skupni prirastek
Skupni prirastek je seštevek naravnega in migracijskega prirastka določenega območja v
določenem koledarskem letu. V spodnji tabeli si bomo pogledali, koliko je znašal skupni
naravni prirastek obeh izbranih občin leta 2013.
Preglednica 6: Skupni prirast
Leto 2013
Podčetrtek

-5

Rogaška Slatina

-88

Vir: SURS, 2014.

Iz podatkov lahko razberemo, da sta imeli obe izbrani območji leta 2013 negativen skupni
prirastek. To pomeni, da se je tega leta zmanjšalo število prebivalcev v obeh občinah. V
občini Podčetrtek se je populacija zmanjšala za 5 oseb, v občini Rogaška Slatina pa za 88
oseb.

4.6 Gostota poselitve
Gostota poseljenosti nam prikazuje, koliki ljudi na km² živi na izbranem območju. V občini
Podčetrtek znaša gostota 54,8, v občini Rogaška Slatina pa 153,6. Iz tega sledi, da je občina
Rogaška Slatina gosteje poseljena kot občina Podčetrtek. Slovensko povprečje gostote
poselitve znaša 101,7. Občina Rogaška Slatina je torej območje nadpovprečne poselitve, na
drugi strani pa je občina Podčetrtek območje podpovprečne gostote poseljenosti.

Preglednica 7: Gostota poselitve
Leto 2014
Slovenija

101,7

Podčetrtek

54,8

Rogaška Slatina

153,6

Vir: SURS, 2014.
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Slika 10: Gostota poselitve: Podčetrtek, Rog. Slatina, Slovenija, 2014

Vir: SURS, 2014.

4.7 Zaposleno prebivalstvo in brezposelnost
V občini Podčetrtek je bilo leta 2014 delovno aktivnih 1334 občanov, kar znaša 59 %
prebivalcev v starostni skupini med 15 in 64 let. Registriranih brezposelnih oseb pa je bilo
195. Stopnja registrirane brezposelnosti znaša 12,8 %, kar pomeni, da je bilo med aktivnim
prebivalstvom 12,8 % brezposelnih. Slovensko povprečje stopnje registrirane brezposelnosti
znaša 14,2 %. Občina Podčetrtek se torej ubada z manjšo brezposelnostjo glede na slovensko
povprečje.
Istega leta je bilo v občini Rogaška Slatina 4520 delovno aktivnih prebivalcev, to je 59,8 %
prebivalcev v starostni skupini med 15 in 64 let. Registriranih brezposelnih oseb je bilo 770.
Stopnja registrirane brezposelnosti je znašala 14,6 %, kar pomeni, da je bilo med aktivnim
prebivalstvom 14,6 % brezposelnih. Stopnja registrirane brezposelnosti je nad slovenskim
povprečjem, ki je 14,2 %. Se pravi, da se občina Rogaška Slatina sooča z nekoliko večjo
brezposelnostjo, od slovenskega povprečja.
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Preglednica 8: Zaposleno prebivalstvo in brezposelnost (Podčetrtek, Rog. Slatina,
Slovenija, 2014)
Delovno aktivno
prebivalstvo po
prebivališču

Registrirane

Stopnja registrirane

brezposelne osebe

brezposelnosti (%)

Slovenija

781561

129843

14,2

Podčetrtek

1334

195

12,8

Rog. Slatina

4520

770

14,6

Vir: SURS, 2014.

4.8 Študenti
Študenti lahko potencialno predstavljajo prihodnost obeh občin, zato je pomemben tudi
podatek o številu študentov in diplomirancev, ki prihajajo iz obeh izbranih območij.
Preglednica 9: Študenti (Podčetrtek, Rogaška Slatina, 2014)
Občina

Število študentov

Leto

(redni program)
Podčetrtek

2014

137

Rogaška Slatina

2014

343

Vir: SURS, 2015.

Leta 2014 je občina Podčetrtek prispevala 137 študentov rednega programa, število študentov,
ki so diplomirali, pa je bilo 29. To pomeni, da je odšlo študirat 50,6 % prebivalcev v starostni
skupini med 19 in 26 let. Na drugi strani je istega leta iz občine Rogaška Slatina odšlo študirat
343 študentov, diplomiralo pa jih je 74. Študirat je tako odšlo 38,5 % občanov v starostni
skupini 19 - 26 let. Podatki nam povedo, da ima občina Rogaška Slatina sicer več študentov,
vendar je delež le teh glede na prebivalstvo v starostni skupini med 19 in 26 let večji v občini
Podčetrtek.
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4.9 Izobrazba
Sedaj si bomo pogledali še strukturo prebivalstva obeh občin po izobrazbi. Vanjo so zajeti le
prebivalci starejši od 15 let. V spodnji tabeli si lahko pogledamo, koliko je bilo v obeh
občinah leta 2014 prebivalcev brez izobrazbe, z osnovnošolsko izobrazbo, s srednješolsko
izobrazbo in višješolsko izobrazbo.

Preglednica 10: Izobrazba (prebivalstvo nad 15 let), Podčetrtek, Rogaška Slatina, 2014

Podčetrtek

Rogaška Slatina

Brez izobrazbe

147

5,2 %

Osnovnošolska

876

31 %

Srednješolska

1417

50,1 %

Visokošolska

386

13,7 %

Brez izobrazbe

328

3,5 %

Osnovnošolska

2315

24, 9%

Srednješolska

5341

57,3 %

Visokošolska

1341

14,4 %

Vir: SURS, 2015.
Leta 2014 je bilo v občini Podčetrtek brez izobrazbe 147 občanov (5,2 % preb. nad 15 let). V
občini Rogaška Slatina pa je bilo brez izobrazbe 328 prebivalcev (3,5 % preb. nad 15 let). V
Podčetrtku je imelo 876 prebivalcev osnovnošolsko izobrazbo (31 % preb. nad 15 let),
takšnih je bilo v Rogaški 2315 prebivalcev (24,9 % preb. nad 15 let). Srednješolsko izobrazbo
je v Podčetrtku končalo 1417 prebivalcev (50,1 % preb. nad 15 let), v Rogaški pa 5341
prebivalcev (57,3 % preb. nad 15 let). Z visokošolsko izobrazbo pa se lahko pohvali 386
prebivalcev Podčetrtka (13,7 % preb. nad 15 let) ter 1341 prebivalcev Rogaške Slatine
(14,4% preb. nad 15 let). Iz tega lahko sklepamo, da ima nekoliko bolje izobraženo
prebivalstvo Rogaška Slatina, saj je tu manjši delež tistih brez izobrazbe in višji delež tistih s
srednješolsko in višješolsko izobrazbo.
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5. ANALIZA RAZVOJNIH POTENCIALOV − INFRASTRUKTURNA
OPREMLJENOST

5.1 Dolžina in gostota cestnega omrežja
Preglednica 11: Skupna dolžina javnih cest (km)
Leto 2012
Podčetrtek

190,9

Rogaška Slatina

233,3

Vir: SURS, 2013.

Skupna dolžina javnih cest v občini Podčetrtek znaša 190,9 km, v občini Rogaška Slatina pa
233,4 km. Več km javnega cestnega omrežja je torej v občini Rogaška, in sicer 42,4 km več.

Preglednica 12: Gostota cestnega javnega omrežja (km na km²)
Leto 2012
Slovenija

1,9

Podčetrtek

3,2

Rogaška Slatina

3,3

Vir: SURS, 2013.

Zaradi različnih velikosti občin pa je gostota cestnega javnega omrežja zelo podobna. V
občini Podčetrtek znaša 3,2 km² (3,2 km cest na 1km² občine), v občini Rogaška pa 3,3
km/km². Torej je gostota cestnega omrežja za malenkost večja v občini Rogaška. Sta pa obe
občini nad slovenskim povprečjem gostote cestnega javnega omrežja, ki znaša 1,9 km na km².
Lahko rečemo, da sta obe občini dobro pokriti s cestnim omrežjem.
Cestno omrežje v Rogaški Slatini vsebuje tudi 7 krožišč in eno križišče s semaforjem, v
občini Podčetrtek pa najdemo dve krožišči.
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Slika 11: Krožišče, Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.

Slika 12: Krožišče, Podčetrtek

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.
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5.2 Dostopnost do avtoceste
Nobena izmed občin ne vsebuje avtoceste, zato si bomo pogledali koliko časa potrebujemo za
pot z avtom iz občinskih središč do najbližjega priključka na avtocesto v Dramljah.
Občina Podčetrtek:
Od sedeža občine na Trški cesti 59 do priključka na AC v Dramljah je 32,3 km. Za to pot
povprečno porabimo 37 minut vožnje.
Slika 13: Pot do AC priključka Dramlje iz Podčetrtka - karta

Vir: Google maps, 2015.
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Občina Rogaška Slatina:
Od sedeža občine na Izletniški ulici 2 do AC priključka Dramlje je 28,3 km. Za pot povprečno
porabimo 34 minut vožnje.
Slika 14: Pot do AC priključka Dramlje iz Rogaške Slatine - karta

Vir: Google maps, 2015.

Preglednica 13: Dostopnost do AC
AC priključek Dramlje

Čas

Podčetrtek

32,2 km

37 min

Rogaška Slatina

28,3 km

34 min

Vir: Google maps, 2015.

Do najbližjega AC priključka je krajša razdalja iz Rogaške Slatine, in sicer za 3,9 km. Pot pa
je v povprečju krajša za 3 minute.
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5.3 Dostopnost do Celja z avtobusom
Pogledali si bomo, kako je urejen avtobusni prevoz iz obeh občin do Celja.
Preglednica 14: Dostopnost z avtobusom (občina Podčetrtek)
Odhod

Postaja

Prihod

Postaja

Čas vožnje

4:40

Podčetrtek

05:43

Celje

63 min

6:27

Podčetrtek

07:30

Celje

63 min

7:56

Podčetrtek

08:59

Celje

63 min

10:45

Podčetrtek

11:48

Celje

63 min

Vir: Izletnik Celje, 2015.

Med tednom so iz občine Podčetrtek 4 povezave dnevno do Celja, vse v dopoldanskih urah.
Vožnja z avtobusom traja

63 minut (postaja Podčetrtek). Prav tako so med tednom 4

povezave dnevno iz Celja proti Podčetrtku, zadnji avtobus pa odpelje ob 15.10 uri. Ob
sobotah in nedeljah ni povezav.
Avtobusne postaje z redno linijo v občini Podčetrtek:
Imeno, Zg. Imeno, Podčetrtek, Atomske Toplice, Atomske Toplice Autocamp, Sodna vas.
Preglednica 15: Dostopnost z avtobusom (občina Rogaška Slatina)
Odhod

Postaja

Prihod

Postaja

Čas vožnje

04:43

Rogaška Slatina

05:38

Celje

00:55 min

05:50

Rogaška Slatina

06:35

Celje

00:55 min

07:30

Rogaška Slatina

08:25

Celje

00:55 min

08:15

Rogaška Slatina

09:10

Celje

00:55 min

09:57

Rogaška Slatina

10:52

Celje

00:55 min

11:20

Rogaška Slatina

12:15

Celje

00:55 min

11:50

Rogaška Slatina

12:45

Celje

00:55 min

12:43

Rogaška Slatina

13:38

Celje

00:55 min

13:35

Rogaška Slatina

14:30

Celje

00:55 min

14:25

Rogaška Slatina

15:20

Celje

00:55 min

20:43

Rogaška Slatina

21:38

Celje

00:55 min

Vir: Izletnik Celje, 2015.
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Med tednom je iz občine Rogaška Slatina 11 povezav dnevno do Celja, ki so razporejene
skozi ves dan (zadnji avtobus odpelje ob 20.43 uri). Za pot z avtobusom se porabi 55 minuti
(postaja Rogaška Slatina). Prav tako je med tednom 11 povezav dnevno iz Celja proti Rogaški
Slatini, zadnji avtobus pa odpelje ob 22.10 uri. Povezave so tudi ob sobotah (5 povezav v obe
smeri) in nedeljah (3 povezave v obe smeri).
Avtobusne postaje z redno linijo v občini Rogaška Slatina:
Rjavica, Rogaška Slatina steklarna, Rogaška Slatina, Ratanska vas, Tekačevo, Podplat.
Če primerjamo obe občini ugotovimo, da imajo obe občini urejene avtobusne povezave s
Celjem, vendar je teh povezav več iz občine Rogaška Slatina. Ves teden je med Rogaško
Slatino in Celjem (v obe smeri) 126 povezav, med občino Podčetrtek in Celjem pa 40
povezav. Torej je kar 86 povezav več v občini Rogaška Slatina. Prednost Rogaške je tudi ta,
da so povezave tudi med vikendom.

5.4 Dolžina in gostota železniškega omrežja
Skozi obe občini poteka tudi regionalna proga, ki je del slovenskega železniškega omrežja.
Slika 15: Slovensko železniško omrežje - karta

Vir: SŽ, 2015.
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Preglednica 16: Dolžina železniškega omrežja (km)
Leto 2015
Podčetrtek

10,8*

Rogaška Slatina

11,2*

*meritve sem opravil sam
Nekoliko več železniških tirov je v Rogaški Slatini, kjer najdemo 11,2 km železniške proge, v
občini Podčetrtek pa 10,8 km železniške proge. V Rogaški Slatini je torej 0,4 km več
železniških prog.
Preglednica 17: Gostota železniškega omrežja (km na km²)
Leto 2015
Podčetrtek

0,18

Rogaška Slatina

0,16

Je pa v občini Podčetrtek za malenkost večja gostota železniškega omrežja, ki znaša 0,18 km
na km². V občini Rogaška znaša gostota 0,16 km na km².
Slika 16: Železnica Podčetrtek - karta

Vir: Geopedia, 2016.
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Slika 17: Železnica Rogaška Slatina - karta

Vir: Geopedia, 2016.

5.5 Dostopnost do središča mesta (Celje) z železnico
Železniškimi povezave iz obeh občin do Celje.
Preglednica 18: Dostopnost z železnico (občina Podčetrtek)
Odhod

Postaja

Prihod

Postaja

Čas vožnje

05:54

Podčetrtek

06:41

Celje

00:47 min

06:44

Podčetrtek

07:32

Celje

00:48 min

10:26

Podčetrtek

11:13

Celje

00:47 min

12:26

Podčetrtek

13:13

Celje

00:47 min

16:49

Podčetrtek

17:44

Celje

00:55 min

17:56

Podčetrtek

18:47

Celje

00:51 min

Vir: SŽ, 2015.

Povprečno se za pot z vlakom med tednom iz občine Podčetrtek (postaja Podčetrtek) do Celja
porabi dobrih 49 minut. Prvi vlak proti Celju odpelje ob 5.54 zjutraj, zadnji pa ob 17.56. Med
tednom vozi čez dan 6 vlakov iz Celja proti Podčetrtku (zadnji vlak iz Celja proti Podčetrtku
pelje ob 16.41). Ob sobotah vozi proti Celju ena povezava ob 18.18, vendar ni povratne
povezave. Do Celja pelje vlak tudi v nedeljo ob 16.49, a brez povratne povezave.
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Preglednica 19: Dostopnost z železnico (občina Rogaška Slatina)
Odhod

Postaja

Prihod

Postaja

Čas vožnje

04:34

Rogaška Slatina

05:21

Celje

00:47 min

05:30

Rogaška Slatina

06:18

Celje

00:48 min

06:27

Rogaška Slatina

07:15

Celje

00:48 min

08:38

Rogaška Slatina

09:28

Celje

00:50 min

11:23

Rogaška Slatina

12:09

Celje

00:46 min

16:53

Rogaška Slatina

17:44

Celje

00:51 min

18:02

Rogaška Slatina

18:47

Celje

00:45 min

Vir: SŽ, 2015.

Povprečno se za pot z vlakom med tednom iz občine Rogaška (postaja Rogaška Slatina) proti
Celju porabi dobrih 47 minut. Prvi vlak proti Celju odpelje ob 4.34 uri zjutraj, zadnji pa ob
18.02. Iz Celja proti Rogaški vozi med tednom 7 vlakov, zadnji pelje proti Rogaški ob 19.30.
Ob sobotah železniške povezave ni, v nedeljo pa vozi vlak proti Celju ob 18.02, proti Rogaški
pa ob 19.30.
Iz obeh občin je urejena železniška povezava s Celjem. V povprečju za pot porabimo manj
časa iz Rogaške slatine, približno dve minuti manj. Med tednom vozi iz Podčetrtka proti Celju
in nazaj šest različnih vlakov, iz Rogaške pa sedem. Med vikendom pa je povezava slaba, saj
vozi ob sobotah in nedeljah iz Podčetrtka samo en vlak proti Celju, brez povratne povezave.
Iz Rogaške Slatine pa ob sobotah ni železniških povezav s Celjem, ob nedeljah pa samo ena
linija proti in iz Celja. Nekoliko več železniških povezav v enem tednu je med občino
Rogaška Slatina in Celjem (72 povezav), med Podčetrtkom in Celjem pa 62 povezav.
Ena izmed prednosti železnice v Rogaški Slatini je tudi ta, da je bila proga decembra 2014
podaljšana čez državno mejo proti Đurmancu na Hrvaško. Tako je mogoče dostopati po tej
povezavi tudi do Zagreba in naprej (Prah, 2015). Proga v občini Podčetrtek se zaključi v
Imenem, na državni meji.
Je pa v občini Podčetrtek več železniških postajališč, in sicer 5 (Imeno, Podčetrtek, Atomske
Toplice hotel, Podčetrtek Toplice in Sodna vas), v občini Rogaška Slatina pa 4 (Rjavica,
Rogaška Slatina, Tekačevo in Podplat).
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Slika 18: Železnica, Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.

5.6 Dolžina in gostota kolesarskih stez
Obe občini imata tudi urejene kolesarske steze, zato si bomo pogledali, koliko km le teh se
nahaja v obeh.
Preglednica 20: Dolžina kolesarskih stez (km)
Leto 2015
Podčetrtek

13,2*

Rogaška Slatina

9,4*

*sam izmeril
V letu 2015 je bila dokončana kolesarska steza, ki povezuje obe občini. Občina Podčetrtek
ima tako danes 13,2 km kolesarskih stez, občina Rogaška pa 9,4 km. Občina Podčetrtek ima
tako 3,8 km več urejenih stez za kolesarje.

38

Preglednica 21: Gostota kolesarskih stez (km na km²)
Leto 2015
Podčetrtek

0,2

Rogaška Slatina

0,13

Ker je občina Podčetrtek manjša, iz tega sledi, da imajo večjo gostoto kolesarskih stez. Tako v
občini Podčetrtek najdemo 0,2 km kolesarskih stez na km², v občini Rogaška pa 0,13 km stez
na km².

Slika 19: Kolesarske steze v Podčetrtku - karta

Vir: Geopedia, 2016.
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Slika 20: Kolesarske steze v Rogaški Slatini - karta

Vir: Geopedia, 2016.

Slika 21: Kolesarska steza, Podčetrtek

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.
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Slika 22: Kolesarska steza, Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.

Na sliki vidimo urejeno kolesarsko stezo, ki povezuje obe občini.

5.7 Socialna (izobrazbena) infrastruktura
Med seboj bomo primerjali tudi izobrazbeno infrastrukturo v obeh občinah. Zanima nas
število vrtcev in šol.
Preglednica 22: Vrtci
Vrtci

Otroci

Število vrtcev na 1000
prebivalcev

Podčetrtek

2

145

0,6

Rogaška Slatina

4

423

0,36

Vir: SURS, 2014.

V občini Podčetrtek se nahajata dva vrtca, v občini Rogaška Slatina pa štirje. V slednji občini
sta torej dva vrtca več. Skupno je leta 2013 vrtec v Podčetrtku obiskovalo 145 otrok, v občini
Rogaška pa 423. V Rogaški je bilo vpisanih 278 otrok več. V Podčetrtku je večje število
vrtcev na 1000 prebivalcev, namreč 0,6, v Rogaški Slatini znaša to število 0,36. So pa v
občini Rogaška Slatina vrtci večji.
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Slika 23: Vrtec, Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.

Preglednica 23: Osnovne šole
Občina

Šolsko Vrsta šole

Število

Število

Število šol na

leto

šol

učencev

1000 prebivalcev

Podčetrtek

2013

Osnovne šola

2

274

Podčetrtek

2013

Osnovne šole in

1

8
0,9

zavodi s
prilagojenim
programom
Rogaška Slatina 2013

Osnovne šola

4

926

Rogaška Slatina 2013

Osnovne šole in

1

15
0,46

zavodi s
prilagojenim
programom
Vir: SURS, 2014.
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V občini Podčetrtek so 3 osnovne šole, od tega ena s prilagojenim programom. V občini
Rogaška Slatina pa 5 osnovnih šol, od tega pa prav tako ena s prilagojenim programom. V
občini Rogaška Slatina so torej 2 osnovni šoli več. V občini Podčetrtek je v letu 2013 obe
osnovni šoli obiskovalo 137 učencev, prilagojen program pa 8 učencev. Istega leta je v občini
Rogaška Slatina osnovno šolo obiskovalo povprečno 232 učencev, šolo s prilagojenim
programom pa 15 učencev. V občini Rogaška Slatina so torej večje osnovne šole. Podobno
kot pri številu vrtcev je tudi pri številu šol na 1000 prebivalcev ta vrednost večja v občini
Podčetrtek (0,9), medtem kot v občini Rogaška Slatina znaša (0,46).
Slika 24: II. Osnovna šola, Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.
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Slika 25: Osnovna šola, vrtec, Podčetrtek

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.

Prednost občine Rogaška Slatina pa je tudi ta, da ponuja možnosti za pridobitev srednje,
visoke in višje izobrazbe. V občini se nahaja Šolski center Rogaška Slatina, ki ponuja tri
programe: splošna gimnazija, tehnik optik in tehnik steklar. V izobraževalnem centru Prah je
moč študirati ekonomijo ter logistično inženirstvo. V občini se nahaja tudi Ljudska univerza,
ki skrbi za področje izobraževanja odraslih in za medgeneracijsko povezovanje v programih
Univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO).
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Slika 26: Šolski center Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.

5.8 Infrastruktura za rekreacijo in prosti čas
Obe občini sta infrastrukturno opremljeni z objekti, ki so namenjeni rekreaciji in preživljanju
prostega časa.

Športna infrastruktura v občini Podčetrtek:
- atletski stadion pri OŠ;
- nogometno igrišče pri OŠ;
- športna dvorana Podčetrtek (večnamenska);
- športna dvorana Pristava pri Mestinju (večnamenska);
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- športni park Pristava pri Mestinju (odbojka na mivki, tenis igrišče, nogometno igrišče na
umetni travi);
- športni park Imeno (nogometno igrišče na umetni travi, dve tenis igrišči na umetni travi,
igrišče za košarko in odbojko);
- športni park Gaj (štiri peščena tenis igrišča, odbojka na mivki, igrišče za ulično košarko),
- golf igrišče (9 lukenj);
- bazeni (Atomske toplice, Aqualuna);
- kolesarske steze;
- fitnes.

Športna infrastruktura v občini Rogaška Slatina:
- športna dvorana Janina (večnamenska);
- športna dvorana II. OŠ (večnamenska);
- športna dvorana Balinček (balinanje);
- športna dvorana Kostrivnica (večnamenska);
- nogometni stadion s pomožnim igriščem;
- nogometno igrišče športnega društva Boč;
- igrišče za nogomet in košarko (pri I. OŠ);
- igrišče za nogomet in košarko (pri II. OŠ);
- igrišče za nogomet in košarko (Kostrivnica);
- igrišče za nogomet in košarko (Sveti Florjan);
- igrišča za tenis (šest peščenih igrišč);
- tenis dvorana (štiri tenis igrišča, squash, namizni tenis);
- atletski stadion (pri II. OŠ);
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- igrišče za odbojko na mivki (Tuncovec);
- smučišče Janina;
- bazeni (terme Rogaška, v hotelih);
- kolesarske steze;
- fitnes (tudi zunanji fitnes).
Obe občini ponujata obsežno in raznoliko ponudbo za ukvarjanje z rekreacijo in preživljanjem
prostega časa, saj se je moč ukvarjati z veliko različnimi športi in dejavnostmi. Tako je v obeh
občinah na voljo infrastruktura za ukvarjanje s sledečimi aktivnostmi: nogomet, košarka,
odbojka, tenis, namizni tenis, squash, plavanje, kolesarjenje, tek, fitnes, balinanje (Rogaška
Slatina), smučanje (Rogaška Slatina) in golf (Podčetrtek).
V obeh občinah je ponudba večinoma podobna, so pa tudi izjeme, ki se pojavljajo samo v eni
izmed občin. Občina Podčetrtek ima golf igrišče in vodni park Aqualuna s tobogani, v občini
Rogaška pa najdemo dvorano za balinanje in smučišče.
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Preglednica 24: Število športnih objektov na prebivalca
Tip objekta

Podčetrtek

Rogaška Slatina

Število

Število

prebivalcev na

prebivalcev

objekt,

na objekt,

Podčetrtek

Rogaška
Slatina

Športna dvorana

2

3

1659

3660

3

7

1106

1569

2

4

1659

2745

3

1

1106

10981

Igrišče za tenis

8

10

415

1098

Atletski stadion

1

1

3318

10981

(večnamenske)
Igrišče za
nogomet
Igrišče za
košarko
Igrišče za
odbojko

Kot lahko vidimo iz zgornje tabele ima v vseh kategorijah športnih igrišč in dvoran občina
Podčetrtek manjše število prebivalcev na objekt, kar pomeni, da je pokritost s športnimi
igrišči boljša v tej občini.
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Slika 27: Golf igrišče, Podčetrtek

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.

Slika 28: Tenis igrišča, Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.
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Slika 29: Terme Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.

Slika 30: Aqualuna, Podčetrtek

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.
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Slika 31: Športna dvorana Podčetrtek

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.

Slika 32: Športna dvorana Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.
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5.9 Infrastruktura za turizem
Naslednja stvar, ki si jo bomo pogledali je, kako je v obeh občinah z infrastrukturo za turizem.
Zanima nas, koliko je v obeh občinah hotelov in ležišč ter koliko turistov prihaja v obe občini.
V okviru kazalca infrastruktura za turizem bomo posebej obravnavali še kazalca prihoda
turistov ter prenočitev, ki sicer nista infrastrukturnega značaja, vendar sta v tesni povezanosti
s turistično infrastrukturo.
Preglednica 25: Prenočitvene zmogljivosti
Občina

Leto

Število hotelov

Število sob

Število ležišč

Podčetrtek

2013

8

748

2283

Rogaška Slatina

2013

11

1102

2313

Vir: SURS, 2014.

V občini Podčetrtek se nahaja 8 hotelov, v občini Rogaška Slatina pa 11, torej v slednji 3 več.
Ležišč, ki so na voljo turistom, najdemo v občini Podčetrtek 2283, v občini Rogaška Slatina
pa 2313. V občini Rogaška Slatina je torej na voljo 30 ležišč več.
Slika 33: Hotel Breza, Podčetrtek

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.
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Slika 34: Hotel Sava, Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.

Slika 35: Zdraviliški dom, Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.
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5.9.1 Prihodi in prenočitve turistov
Število nočitev v hotelih obeh občin.
Slika 36: Prihodi in prenočitve turistov 2008-2013

Vir: SURS, 2014.
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Preglednica 26: Prihodi in prenočitve turistov 2008 - 2013
Občina

Leto

Prihodi turistov

Prenočitve turistov

Podčetrtek

2008

91523

359399

Podčetrtek

2009

88734

350834

Podčetrtek

2010

94848

357609

Podčetrtek

2011

94614

349028

Podčetrtek

2012

90080

332200

Podčetrtek

2013

93202

331601

Rogaška Slatina

2008

51800

280806

Rogaška Slatina

2009

49023

264905

Rogaška Slatina

2010

41738

251495

Rogaška Slatina

2011

42610

265928

Rogaška Slatina

2012

40246

278559

Rogaška Slatina

2013

38064

260886

Vir: SURS, 2014.
Iz grafa je lepo razvidno, da je občina Podčetrtek v obdobju med letoma 2008 in 2013
zabeležila več prihodov in tudi več nočitev turistov. V povprečju je v občino Podčetrtek vsako
leto prišlo 92167 gostov, ki so opravili v povprečju 346779 nočitev letno. V navedenem
obdobju je v občino Rogaška Slatina letno prišlo povprečno 43914 gostov, nočitev pa je bilo v
povprečju letno 267097. Občina Podčetrtek tako beleži v povprečju 48253 prihodov gostov
letno in 79682 nočitev letno več kot občina Rogaška Slatina.
V občini Rogaška Slatina se bolj osredotočajo na elitni turizem in tuje goste. Predvsem gre tu
za bogate turiste iz Rusije. Temu je prilagojena tudi ponudba (npr. dvojezični napisi v
restavracijah, trgovinice z izredno dragimi izdelki). Posledično prihaja do upada domačih
gostov, ki v Rogaško Slatino tako večinoma hodijo le zaradi zdravljenja. Nasprotno sliko pa
najdemo v občini Podčetrtek, kjer večino predstavljajo domači gostje, ki prihajajo množično
dopustovat (glavna atrakcija je vodni park Aqualuna).
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5.9.2 Struktura turistov (domači in tuji)
Slika 37: Domači in tuji turisti (Podčetrtek)

Vir: SURS, 2014.

Preglednica 27: Število domačih in tujih turistov (Podčetrtek)
Občina

Leto

Domači turisti

Tuji turisti (število)

(število)
Podčetrtek

2008

68027

23496

Podčetrtek

2009

66250

22484

Podčetrtek

2010

67198

27650

Podčetrtek

2011

63839

30775

Podčetrtek

2012

57688

32392

Podčetrtek

2013

57809

35395

Vir: SURS, 2014.
V občino Podčetrtek je v obdobju med letoma 2008 in 2013 povprečno vsako leto prišlo
63469 domačih gostov in 28699 tujih gostov. Več je bilo torej domačih gostov, ki
predstavljajo 68,8 % delež vseh gostov.

56

Slika 38: Prenočitve domačih in tujih turistov (Podčetrtek)

Vir: SURS, 2014.

Preglednica 28: Prenočitve domačih in tujih turistov (občina Podčetrtek)
Občina

Leto

Domači turisti

Tuji turisti (število

(število prenočitev)

prenočitev)

Podčetrtek

2008

272147

87252

Podčetrtek

2009

267581

83253

Podčetrtek

2010

263925

93684

Podčetrtek

2011

245174

103854

Podčetrtek

2012

219106

113094

Podčetrtek

2013

212206

119395

Vir: SURS, 2014.
V istem obdobju smo v občini Podčetrtek zabeležili povprečno vsako leto 246690 nočitev
domačih gostov ter 100089 nočitev tujih gostov. Domači gostje so opravili več nočitev in
predstavljajo 71,1 % delež vseh prenočitev.
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Slika 39: Domači in tuji turisti (Rogaška Slatina)

Vir: SURS, 2014.

Preglednica 29: Prihodi domačih in tujih turistov (občina Rogaška Slatina)
Občina

Leto

Domači turisti

Tuji turisti (število)

(število)
Rogaška Slatina

2008

19844

31956

Rogaška Slatina

2009

19684

29339

Rogaška Slatina

2010

13201

28537

Rogaška Slatina

2011

11964

30646

Rogaška Slatina

2012

9561

30685

Rogaška Slatina

2013

9565

28499

Vir: SURS, 2014.
V občino Rogaška Slatina je med letoma 2008 in 2013, vsako leto povprečno prispelo 13970
domačih in 29944 tujih gostov. Več je bilo torej tujcev, ki predstavljajo 68,2 % delež vseh
gostov.
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Slika 40: Prenočitve domačih in tujih turistov (Rogaška Slatina)

Vir: SURS, 2014.

Preglednica 30: Nočitve domačih in tujih turistov (občina Rogaška Slatina)
Občina

Leto

Domači turisti

Tuji turisti

(prenočitve)

(prenočitve)

Rogaška Slatina

2008

99710

181096

Rogaška Slatina

2009

85263

179642

Rogaška Slatina

2010

59919

191576

Rogaška Slatina

2011

55487

210441

Rogaška Slatina

2012

46281

232278

Rogaška Slatina

2013

40557

220329

Vir: SURS, 2014.

V istem obdobju smo v občini Rogaška Slatina zabeležili povprečno vsako leto 64536 nočitev
domačih gostov ter 202560 nočitev tujih gostov. Tuji gostje so opravili več prenočitev in
predstavljajo 75,8 % delež vseh nočitev.
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Glede strukture gostov je torej razvidna očitna razlika med obema občinama. V občini
Podčetrtek prevladujejo domači gostje, ki tudi ustvarijo večino nočitev, ravno nasprotna pa je
slika v občini Rogaška Slatina, kjer je več tujih gostov, ki ustvarijo večino nočitev.

6. ANALIZA RAZVOJNIH POTENCIALOV - NARAVNOGEOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI
6.1 Kmetijska zemljišča
Pogledali in primerjali bomo tudi število ter velikost kmetijskih gospodarstev v obeh občinah.
Preglednica 31: Število kmetijskih gospodarstev
Leto 2000

Leto 2010

Podčetrtek

441

387

Rogaška Slatina

606

521

Vir: SURS, 2011.

Če primerjamo med seboj podatke o številu kmetijskih gospodarstev v obeh občinah za leto
2000 in 2010, lahko opazimo, da se je v tem obdobju v obeh občinah zmanjšalo število le teh.
V občini Podčetrtek iz 441 na 387 (12,2 % zmanjšanje), v občini Rogaška pa iz 606 na 521
(14% zmanjšanje). Sicer je v občini Rogaška Slatina bilo 85 kmetijskih gospodarstev več kot
v občini Podčetrtek.
Preglednica 32: Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo (ha)
Leto 2000

Leto 2010

Slovenija

5,6

6,4

Podčetrtek

4,9

5,5

4

4,5

Rogaška Slatina
Vir: SURS, 2011.

Če primerjamo podatke o površini kmetijskih zemljišč v obeh občinah za leto 2000 in 2010
opazimo, da se je v tem obdobju v obeh občinah povečala povprečna površina kmetijskih
gospodarstev. V občini Podčetrtek iz 4,9 ha na 5,5 ha (12,2 % povečanje), v občini Rogaška
Slatina pa iz 4 ha na 4,5 ha (12,5 % povečanje). Skupno najdemo v občini Podčetrtek
povprečno večje površine kmetijskih zemljišč za (1 ha). Imata pa obe občini manjšo površino
kmetijskih zemljišč kot je slovensko povprečje (6,4 ha).
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Preglednica 33: Delež kmetijskih zemljišč v uporabi glede na celotno površino občine
(%)
Leto 2000

Leto 2010

Slovenija

24

23,4

Podčetrtek

35,8

35,3

Rogaška Slatina

33,9

32,7

Vir: SURS, 2011.

Če primerjamo delež kmetijskih zemljišč v uporabi glede na celotno površino občine za leti
2000 in 2010 ugotovimo, da se je v obeh občinah delež zmanjšal. V občini Podčetrtek iz 35,8
% na 35,3 %, v občini Rogaška pa iz 33,9 % na 32,7 %. Večji delež kmetijskih zemljišč se
nahaja v občini Podčetrtek, zaradi tega je za malenkost bolj kmetijska občina. Če primerjamo
te deleže še s slovenskim povprečjem, ki znaša 23,4 %, pa ugotovimo, da sta obe občini
nadpovprečno kmetijski za slovenske razmere.

6.2 Območja kulturne in naravne dediščine
6.2.1 Kulturna dediščina
»Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor,
razvoj in ohranjenost ter s tem povezane kulturne dobrine. Zaradi njihove kulturne,
znanstvene in splošno človeške vrednosti sta varstvo in ohranjanje kulturne dediščine v
državnem interesu« (Kulturna dediščina. Zavod za varstvo kulturne dediščine, 2016).
Pri pregledu kulturne dediščine obeh občin se bomo osredotočili na nepremično kulturno
dediščino. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (RS) vodi register nepremične kulturne
dediščine, ki predstavlja uradno zbirko podatkov o nepremični kulturni dediščini v RS.
(Register nepremične kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo, 2016).
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Kulturna dediščina v občini Podčetrtek
Register nepremične kulturne dediščine ministrstva za kulturo navaja, da se v občini
Podčetrtek nahaja 130 enot nepremične kulturne dediščine. Najdemo lahko različne objekte,
kot so: cerkev, domačija, kmečka hiša, kozolec, grad, dvorec, vinska klet, samostan, most,
grobišče in vrtni paviljon. Nekaj najbolj znanih objektov kulturnega pomena v občini pa je:
-

grad Podčetrtek;

-

minoritski samostan Olimje;

-

galerija Na Štepihu;

-

cerkev Device Marije na Pesku;

-

cerkev sv. Eme;

-

cerkev sv. Lovrenca v Podčetrtku;

-

cerkev sv. Miklavža v Polju ob Sotli;

-

most na Sotli.

Kulturna dediščina v občini Rogaška Slatina
Register nepremične kulturne dediščine ministrstva za kulturo navaja, da se v občini Rogaška
Slatina nahaja 86 enot nepremične kulturne dediščine. Najdemo lahko različne objekte, kot
so: cerkev, domačija, kmečka hiša, partizanska bolnišnica, grobišče, hotel, vila, železniška
postaja, steklarna, paviljon in kozolec. Nekaj najbolj znanih objektov kulturnega pomena v
občini pa je:
-

Juneževa domačija;

-

cerkev sv. Miklavža;

-

cerkev sv. Lenarta;

-

cerkev sv. Marije;

-

cerkev sv. Križa;

-

cerkev sv. Trojice;

-

cerkev sv. Marije;

-

kapelica sv. Ane;

-

stavbna dediščina zdraviliškega jedra Rogaške Slatine s parkom;

-

paviljon Tempelj;

-

partizanska bolnišnica Drevenik.
62

Preglednica 34: Kulturna dediščina
Občina

Št. enot kulturne dediščine

Št. enot kulturne dediščine na km²

Podčetrtek

130

2,1

Rogaška Slatina

86

1,2

Vir: Ministrstvo za kulturo, 2016.

Več enot nepremične kulturne dediščine se torej nahaja v občini Podčetrtek, in sicer 44 več
kot v občini Rogaška Slatina. Prav tako se v občini Podčetrtek nahaja več kulturnih enot na
km², in sicer 2,1 enota, medtem ko v občini Rogaška Slatina ta vrednost znaša 1,2 enote na
km².

Slika 41: Grad Podčetrtek

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.
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Slika 42: Samostan Olimje, Podčetrtek

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.

Slika 43: Cerkev device Marije, Podčetrtek

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.
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Slika 44: Kapelica Sv. Ane, Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.

Slika 45: Steklarna, Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.
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Slika 46: Paviljon Tempelj, Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.

6.2.2 Naravna dediščina
Med naravno dediščino spadajo vse naravne vrednote, ki predstavljajo nek redek, znamenit
naravni pojav. So del žive ali nežive narave, lahko predstavljajo kakšno naravno območje ali
ekosistem. Sem spadajo tudi geološki pojavi, kraški pojavi, izviri, reke, potoki, rastlinske in
živalske vrste ter njihov življenjski prostor (Varstvo naravnih vrednot. ARSO, 2016).
Naravna dediščina v občini Podčetrtek
Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) se v občini Podčetrtek nahajajo
naslednje naravne vrednote in naravna območja, ki spadajo pod naravno dediščino:
-

Pustišekova povšna (jama s stalnim tokom);

-

jama Rov;

-

Kozjansko (Natura 2000);

-

Sotla s pritoki (Natura 2000);

-

Sotla 1 (levi pritok Save z dobro ohranjenimi meandri);

-

območje Tinski potok s pritoki;
66

-

območje Olimski potok - dolina;

-

Dolgi potok na Rudnici;

-

nahajališče mineralov (aragonitni ježki);

-

grad Podčetrtek (Natura 2000).

Naravna dediščina v občini Rogaška Slatina
Po podatkih agencije ARSO se v občini Rogaška Slatina nahajajo naslednje naravne vrednote
in naravna območja, ki spadajo pod naravno dediščino:
-

Sotla s pritoki (Natura 2000);

-

Sotla 1 (levi pritok Save z dobro ohranjenimi meandri);

-

Dolgi potok na Rudnici;

-

območje Mestinjščice - dolina;

-

trstičje pri Zg. Gaberniku;

-

Zg. Gabernik - hrast dob;

-

Stoparjeva bodika;

-

območje Zagaj pod Bočem - nahajališče andezita;

-

območje Cerovec pod Bočem - nahajališče andezita;

-

Plešivec – rastišče kostanja;

-

Plešivec - dolina;

-

Boč - Haloze - Donačka gora (Natura 2000);

-

območje Boč pri Poljčanah (travniki in gozd na vrhnjem delu Boča in Plešivca);

-

Mala jama na Boču;

-

jama Balunjača;

-

Formile - kraška dolina;

-

jama Požiralnik pri bolnišnici;

-

jama Požiralnik na Formilah;

-

Kraljevi vrelec - Spodnja Kostrivnica.
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Preglednica 35: Naravna dediščina
Občina

Št. enot naravne dediščine

Št. enot naravne dediščine na km²

Podčetrtek

10

0,2

Rogaška Slatina

19

0,3

Vir: ARSO, 2016.

Po podatkih agencije ARSO je nekoliko več naravnih vrednot in naravnih območij naravne
dediščine v Rogaški Slatini. Skupaj jih lahko naštejemo 19, v občini Podčetrtek 10. Prav tako
se v občini Rogaška Slatina pojavi več enot naravnih vrednot na km², in sicer 0,3 enote,
medtem ko v občini Podčetrtek ta vrednost znaša 0,2 enote.
Slika 47: Območje Sotla 1

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.
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Slika 48: Kraljevi vrelec, Rogaška Slatina

Avtor: Blaž Weilguni, 2015.

6.3 Zavarovana območja
Poglejmo še zavarovana območja v obeh občinah. Zavarovana območja so eden izmed
ukrepov za varovanje narave. Osredotočili se bomo na širši pojem zavarovanih območij, med
katere sodijo: narodni, regijski in krajinski park. Ker se narodni park na tem območju ne
pojavlja, bo pozornost namenjena samo regijskemu in krajinskemu parku (Zavarovana
območja. ARSO, 2016).
»Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli
prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov
vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen« (Zavarovana območja. ARSO, 2016).
»Krajinski park (KP) je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom
človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost« (Zavarovana
območja. ARSO, 2016).
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Zavarovana območja v občini Podčetrtek
V občini Podčetrtek se nahaja Kozjanski regijski park, ki je eden izmed treh regijskih parkov
v Sloveniji (Zavarovana območja. ARSO, 2016).
Slika 49: Kozjanski regijski park v občini Podčetrtek - karta

Vir: ARSO, 2016.

Kozjanski regijski park meri 206 km², od tega sega v občino Podčetrtek 30,9 km² parka. Kar
51 % občine torej spada pod Kozjanski regijski park. V parku se pojavlja veliko različnih
živalskih in rastlinskih vrst, med tiste še posebej pomembne pa sodi 27 živalskih vrst in 7
habitatnih tipov (Posebna varstvena območja. NATURA 2000, 2016).
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Zavarovana območja v občini Rogaška Slatina
V občini Rogaška Slatina se nahaja krajinski park Boč - Donačka gora, ki je eden izmed 41
krajinskih parkov v Sloveniji (Zavarovana območja. ARSO, 2016).
Slika 50: Krajinski park Boč - Donačka gora v občini Rogaška Slatina - karta

Vir: ARSO, 2016.

Krajinski park Boč - Donačka gora meri skupaj 21,5 km², od tega sega v občino Rogaška
Slatina 11,2 km² parka. Del parka je torej 15,7 % občine. Tudi tukaj se pojavlja veliko
različnih živalskih in rastlinskih vrst, med tiste še posebej pomembne pa sodi 14 živalskih in
rastlinskih vrst in 7 habitatnih tipov (Posebna varstvena območja. NATURA 2000, 2016).
Skupno je torej več zavarovanih območij v občini Podčetrtek 51 %, v občini Rogaška Slatina
pa le 15,7 %. Oba parka sta pestra glede sestave rastlinskih in živalskih vrst, vendar se jih več
pojavlja v krajinskem parku Kozjansko ki obsega večjo površino.
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6.4 Naravne nesreče
Naslednji podatki razkrivajo, kako sta obe občini ogroženi s strani naravnih nesreč. V
Sloveniji velja, da največjo nevarnost za ljudi in okolje predstavljajo potresi, poplave in
zemeljski plazovi (Večje naravne nesreče. SOS112, 2014).
6.4.1 Stopnja ogroženosti
Glede na stopnjo ogroženosti s zemeljskimi plazovi so slovenske občine uvrščene v naslednje
razrede:
Preglednica 36: Razred ogroženosti (zemeljski plazovi)
Razred ogroženosti

Stopnja ogroženosti

1

Majhna

2

Srednja

3

Velika

4

Zelo velika 1

5

Zelo velika 2

Vir: SOS112, 2014.

Obe izbrani občini spadata v 2. razred ogroženosti, kar pomeni, da zemeljski plazovi
predstavljajo srednjo stopnjo ogroženosti (Ocena ogroženosti zaradi zemeljskih plazov.
SOS112, 2014).
Na enake razrede ogroženosti so razvrščene slovenske občine tudi s strani ogroženosti glede
potresov. Občina Podčetrtek spada v 4. razred ogroženosti, kar pomeni, da stopnja
ogroženosti predstavlja zelo veliko (1) nevarnost, medtem ko občina Rogaška Slatina spada v
3 razred ogroženosti, kar pomeni, da potresi predstavljajo veliko nevarnost (Ocena potresne
ogroženosti. SOS112, 2013). Bolj ogrožena s strani potresov je torej občina Podčetrtek.
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Slika 51: Potresna ogroženost občin – karta

Vir: SOS112, 2013.

Grožnjo predstavljajo tudi poplave, občine pa so glede na stopnjo nevarnosti razdeljene v
naslednje razrede:
Preglednica 37: Razred ogroženosti (poplave)
Razred ogroženosti

Višina škode

0

Ni škode

1

Škoda je minimalna

2

Majhna škoda

3

Srednje velika škoda

4

Velika škoda

5

Zelo velika škoda

6

Katastrofalna škoda

Vir: SOS112, 2010.
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Tudi pri poplavni ogroženosti spada v višji razred občina Podčetrtek, in sicer v tretjega,
medtem ko občina Rogaška Slatina spada v 2. razred ogroženosti. Glavno nevarnost
predstavlja reka Sotla z desnim pritokom Mestinjščice (Ocena ogroženosti zaradi poplav.
SOS112, 2010).
Slika 52: Območja poplav v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina - karta

Vir: SOS112, 2010.
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6.4.2 Število naravnih nesreč
Slika 53: Število intervencij zaradi naravnih nesreč (2011 - 2015)
18
16
14
12
10

Podčetrtek

8

Rogaška Slatina

6

4
2
0
2011

2012

2013

2014

2015

Vir: SPIN, 2016.

V obdobju med leti 2011 in 2015 je bilo več intervencij zaradi naravnih nesreč v občini
Rogaška Slatina, in sicer 54. V občini Podčetrtek je bilo takšnih posredovanj 25. To pomeni,
da se je v zadnjih 5 letih v občini Rogaška Slatina zgodilo 0,8 naravnih nesreč na km² občine,
v občini Podčetrtek pa je bilo 0,4 naravnih nesreč na km² občine v omenjenem obdobju.
Slika 54: Število intervencij po tipu naravne nesreče, Podčetrtek (2011 - 2015)

2
Poplava

3

Vetrolom
Plaz

12
3

Žled
Snegolom

1

Toča
4

Vir: SPIN, 2016.

V občini Podčetrtek je v bilo v zadnjih petih letih največ intervencij potrebnih zaradi poplav
(12), sledijo vetrolomi (4), snegolomi (3), žled (3), toča (2) in plazovi (1).

75

Slika 55: Število intervencij po tipu naravne nesreče, Rogaška Slatina (2011 - 2015)

7
2

Poplava

18

Vetrolom

6

Plaz
Žled
Snegolom
21

Vir: SPIN, 2016.

V občini Rogaška Slatina so največ intervencij povzročili vetrolomi (21), sledijo pa poplave
(18), snegolomi (7), plazovi (6) in žled (2).
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7. PRIMERJALNA ANALIZA RAZVOJNIH POTENCIALOV MED OBČINAMA
PODČETRTEK IN ROGAŠKA SLATINA
Za zaključek si bomo v spodnji tabeli še enkrat pogledali vse izbrane kazalce obeh občin in
jih primerjali. Pri tisti občini, ki bo pri posameznem kazalcu v prednosti, bomo to označili s
številko 1. Na koncu bomo številke sešteli in občina z večjo vsoto na koncu bo v prednosti,
kar zadeva razvojne potenciale glede na izbrane kazalce. Kazalci z zaporedno številko 1 nam
kažejo demografske značilnosti, tisti s številko 2 infrastrukturno opremljenost, tisti, ki pa
imajo zaporedno številko 3 pa naravnogeografske elemente. Občini bomo med seboj
primerjali tako po posameznem sklopu kazalcev, kot tudi celostno po vseh kazalcih skupaj.
Preglednica 38: Pregled kazalcev po obeh izbranih občinah
Občina Podčetrtek

Občina Rogaška Slatina

1.1. Število prebivalcev

1

1.2. Povprečna starost prebivalcev

1

1.3. Indeks staranja

1

1.4. Spolna struktura

1

1.5. Naravni prirast

1

1.6. Migracijski prirast

1

1.7. Skupni prirast

1

1.8. Gostota naseljenosti

1

1.9. Delovno aktivno prebivalstvo

1

1.10. Delež aktivnega prebivalstva

1

1.11. Stopnja registrirane brezposelnosti

1

1.12. Število študentov

1

1.13. Delež študentov

1

1.14. Izobrazba

1

2.1. Dolžina javnih cest

1

2.2. Gostota javnega cestnega omrežja

1

2.3. Dostopnost do AC

1

2.4. Dostopnost do Celja z avtobusom

1

2.5. Dolžina železniškega omrežja

1

2.6. Gostota železniškega omrežja

1
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2.7. Dostopnost do Celja z železnico

1

2.8. Dolžina kolesarskih stez

1

2.9. Gostota kolesarskih stez

1

2.10. Število vrtcev

1

2.11. Število vrtcev na 1000 prebivalcev

1

2.12. Število osnovnih šol

1

2.13. Število osnovnih šol na 1000

1

prebivalcev
2.14. Srednje in višje šole

1

2.15. Število športnih objektov

1

2.16. Število prebivalcev na športni

1

objekt
2.17. Število hotelov

1

2.18. Število ležišč

1

2.19. Prihodi turistov

1

2.20. Prenočitve turistov

1

3.1. Število kmetijskih gospodarstev

1

3.2. Površina kmetijskih zemljišč

1

3.3. Delež kmetijskih zemljišč

1

3.4. Kulturna dediščina

1

3.5. Naravna dediščina

1

3.6. Zavarovana območja

1

3.7. Stopnja ogroženosti zaradi naravnih

1

nesreč
3.8. Število intervencij zaradi naravnih

1

nesreč

V prvem sklopu kazalcev so zajeti tisti, ki prikazujejo demografske značilnosti. V njem se
skupno nahaja 14 kategorij. Če seštejemo vrednosti za posamezne kazalce, pridemo do tega,
da dobi občina Podčetrtek 5 točk, občina Rogaška Slatina pa 9 točk. Večje razvojne
potenciale na tem področju ima torej Rogaška Slatina. Njena glavna prednost je absolutno
večje število prebivalcev, ki so tudi za malenkost mlajši, prav tako pa tudi bolje izobraženi.
Glavne prednosti občine Podčetrtek pa so, da ima nekoliko manjšo stopnjo brezposelnosti ter
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večji delež zaposlenega aktivnega prebivalstva, prav tako pa ima tudi večji migracijski in
skupni prirast prebivalstva.
V drugem sklopu so zajeti kazalci, ki nam prikazujejo infrastrukturne značilnosti obeh
izbranih območij. V njem se nahaja 20 kategorij. Tudi tukaj pridemo do sklepa, da ima večje
razvojne potenciale na tem področju občina Rogaška Slatina, ki je dobila 12 točk, občina
Podčetrtek pa 8 točk. Glavne prednosti občine Rogaška Slatina so, da ima nekoliko več
cestnega omrežja in tudi večjo gostoto le tega. Prav tako porabimo nekoliko manj časa do AC
priključka, bolje pa ima urejene tudi povezave javnega prometa (avtobus in železnica). Poleg
tega ima občina Rogaška Slatina tudi več izobraževalne infrastrukture, saj omogoča tudi
nadaljnje šolanje (srednje in visoko šolstvo), ima pa tudi več športnih objektov in hotelov ter
ležišč. V prid občine Podčetrtek pa govorijo podatki, da imajo večje število športnih objektov
ter ustanov osnovnošolskega in predšolskega izobraževanja na 1000 prebivalcev. Prav tako pa
v občino Podčetrtek prispe več turistov, ki opravijo več nočitev, čeprav ima občina Rogaška
Slatina večje število hotelov in ležišč.
V tretjem sklopu so zajeti kazalci, ki nam prikazujejo naravnogeografske elemente. V njem se
nahaja 8 kategorij. Pri teh kazalcih je v prednosti občina Podčetrtek, ki je zbrala 5 točk,
občina Rogaška Slatina pa 3 točke. V prid občine Podčetrtek govorijo podatki, da imajo manj
kmetijskih gospodarstev, ki pa so večje površine (manjša razdrobljenost), imajo tudi več enot
kulturne dediščine ter več ozemlja, ki spada med zaščitena območja. Glede naravnih nesreč je
sicer občina Podčetrtek večinoma v višjem razredu ogroženosti, vendar je bilo v zadnjih letih
več intervencij zaradi naravnih nesreč v občini Rogaška Slatina. Poleg nižje ogroženosti glede
naravnih nesreč, ima občina Rogaška Slatina tudi večje število enot naravne dediščine.
Glavne prednosti se v občini Rogaška Slatina pojavijo pri kazalcih, ki merijo demografske in
infrastrukturne vrednosti, občina Podčetrtek pa dobi nekoliko prednosti pri kazalcih, ki merijo
naravnogeografske vrednosti. Skupno gledano je dobila občina Rogaška Slatina 24 točk,
občina Podčetrtek pa 18 točk. Kar zadeva razvojne potenciale za izbrane kazalce je občina
Rogaška Slatina v prednosti.
Eden glavnih razvojnih potencialov v obeh občinah se pojavlja na področju turizma. Obe
občini imata poskrbljeno za raznoliko turistično infrastrukturo. Tako tukaj najdemo veliko
število hotelov ter ležišč za goste (nekoliko več v občini Rogaška Slatina), prav tako pa je
poskrbljeno tudi za bogato dodatno ponudbo ter raznolike možnosti za rekreacijo. Turisti, in
seveda tudi domačini, se lahko ukvarjajo z raznolikimi aktivnostmi in športi (plavanje, igranje
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nogometa, igranje tenisa, igranje golfa, obisk igralnice, kolesarjenje, smučanje, itd.). K
turistični privlačnosti pa zagotovo pripomore tudi bogata kulturna in naravna dediščina v obeh
izbranih območjih. Na obeh območjih lahko najdemo veliko število zanimivih zgodovinskih
stavb (grad, samostan, hoteli, kmečke hiše, itd.), prav tako pa se nahaja tukaj veliko možnosti
za preživljanje prostega časa v naravi.
Dve glavni razliki med izbranima občinama pa sta v tem, da ima občina Rogaška Slatina
veliko večje število prebivalcev, ter da nudi možnost nadaljnjega šolanja. V večjem številu
prebivalstva pa tiči tudi vzrok za razlike pri nekaterih ostalih kazalcih. Večje število
prebivalstva pomeni, da ima le to tudi večje potrebe. Razumljivo je torej, da v občini Rogaška
Slatina najdemo več vrtcev, šol, športnih objektov, povezav javnega prometa, itd. Če pa te
podatke standardiziramo glede na število prebivalcev se večinoma v boljšem položaju znajde
občina Podčetrtek (npr. več vrtcev na 1000 prebivalcev). Skupno gledano, glede na izbrane
kazalce pa bi vseeno dali prednost večji občini, Rogaški Slatini, predvsem zaradi že
omenjenega večjega zaledja človeškega kapitala ter nudenja možnosti za nadaljnje šolanje.

8. SKLEP
Namen diplomske naloge je bil, najprej opredeliti kaj so razvojni potenciali ter s katerimi
kazalci jih lahko merimo, nato pa le te primerjati v obeh izbranih območjih. Razvojni
potenciali nekega območja so tisti viri, kapital in privlačnosti, ki jih je možno uporabljati
danes ali v bližnji prihodnosti za uravnotežen razvoj območja. Za prikaz razvojnih
potencialov v izbranih območjih smo oblikovali sistem kazalcev, ki so merili demografske,
infrastrukturne in naravnogeografske značilnosti. Na izbor kazalcev je v največji meri
vplivala dostopnost podatkov. Večino podatkov smo pridobili na spletnih straneh statističnega
urada Republike Slovenije, nekaj pa tudi na terenu v obeh občinah. Analiza podatkov je
potekala tako, da smo primerjali absolutne vrednosti za posamezne kazalce (npr. število
prebivalcev), ali pa smo podatke standardizirali glede na število prebivalstva oz. velikost
občine (npr. število vrtcev na 1000 prebivalcev). Po primerjavi le teh v občinah Podčetrtek in
Rogaška Slatina, smo ugotovili, da je skupno gledano v boljšem položaju občina Rogaška
Slatina. Njene glavne prednosti so:
-

človeški kapital (večje število prebivalstva, ki je v povprečju mlajše in bolje
izobraženo);
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-

javni promet (večje število povezav javnega prometa);

-

socialna infrastruktura (možnost nadaljnjega šolanja);

-

turistična infrastruktura (večje število hotelov in ležišč);

-

bogata naravna dediščina (kraljevi vrelec).

Na drugi strani pa so prednosti občine Podčetrtek:
-

nižja stopnja brezposelnosti (nižja od slovenskega povprečja);

-

turisti (večje število turistov in več opravljenih prenočitev);

-

manjša razdrobljenost kmetijskih gospodarstev;

-

bogata kulturna dediščina (grad Podčetrtek, samostan Olimje);

-

zavarovana območja (Kozjanski regijski park, ki zavzema več kot polovico površine
občine).

Obe izbrani občini sta izrazito turistično usmerjeni, zato se tudi eden glavnih razvojnih
potencialov teh dveh območij pojavi na področju turizma. Tukaj najdemo raznoliko turistično
infrastrukturo ter infrastrukturo namenjeno rekreaciji in preživljanju prostega časa. Glavno
priložnost obeh občin zato vidimo v tesnejšem sodelovanju na področju turizma. Skupaj imata
občini izredno bogato naravno in kulturno dediščino, prav tako pa ponujata možnosti
raznolikega preživljanja prostega časa in rekreacije skozi celotno leto (kopanje, kolesarjenje,
sprehodi v naravi, igranje golfa, balinanje, smučanje, obisk igralnice, igranje tenisa, itd.).
Prednost, ki jo ponujata občini je prav tako njuna neposredna bližina, omogočen je dostop iz
centra ene občine do druge tudi po urejeni kolesarski stezi. V zadnjih letih sta se obe občini
soočili z zmanjšanjem števila turističnih prenočitev, pri tem pa bi morda pomagala bolj
zaokrožena in skupna turistična ponudba, ki bi lahko goste na tem območju zadržala dlje časa.

9. POVZETEK
V diplomski nalogi smo se ukvarjali s primerjavo razvojnih potencialov občin Podčetrtek in
Rogaška Slatina. Najprej smo opredelili kaj so razvojni potenciali ter s katerimi kazalci jih
lahko merimo. Oblikovali smo sistem kazalcev, katere smo razdelili v tri skupine:
demografski kazalci, infrastrukturni kazalci in naravnogeografski kazalci. V skupini
demografskih so bili zajeti naslednji kazalci: število prebivalcev, gostota prebivalstva, starost
prebivalstva, spol prebivalstva, naravni prirastek, migracijski prirastek, skupni prirastek,
zaposleno prebivalstvo, brezposelnost, študenti in izobrazba. Druga skupina je zajemala
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naslednje kazalce: dolžina javnih cest in gostota javnega cestnega omrežja, dostopnost do AC,
dolžina in gostota železniških prog, dostopnost z železnico, dostopnost z avtobusom, dolžina
in gostota kolesarskih stez, socialna infrastruktura (vrtci in šole), infrastruktura za rekreacijo
in prosti čas (športne dvorane, športna igrišča,…) ter infrastruktura za turizem (hoteli, število
ležišč). V zadnji skupini pa so bili zajeti sledeči kazalci: delež kmetijskih zemljišč, število
kmetijskih gospodarstev, površina kmetijskih zemljišč, območja naravne in kulturne
dediščine, zavarovana območja ter naravne nesreče. Nato je sledila analiza zbranih podatkov
po posameznih skupinah kazalcev. Pri demografskih in infrastrukturnih kazalcih smo
ugotovili, da je v boljšem položaju občina Rogaška Slatina, medtem ko je pri
naravnogeografskih kazalcih v prednosti občina Podčetrtek.

10. SUMMARY
In this thesis, we dealt with the comparison of development potentials of municipalities
Podčetrtek and Rogaška Slatina. First, we defined what are development potentials and with
which indicators can we measure them. We have created a system of indicators, which were
divided into three groups: demographic indicators, infrastructure indicators and naturalgeographic indicators. In the demographic group were following indicators: number of
inhabitants, age structure of population, gender structure of population, natural balance,
migratory balance, employed population, unemployment, students and education. The second
group included following indicators: length of public roads and the density of the public road
network, access to the highway, the length and the density of railway lines, railway
accessibility, bus accessibility, length and density of bicycle lanes, social infrastructure
(kindergartens and schools), infrastructure for recreation and leisure (sports halls, sports
fields,...) and tourism infrastructure (hotels, number of beds). Last group included following
indicators: number of farms, farm size, natural and cultural heritage, protected areas and
natural disasters. After the analysis of the collected data we concluded that the municipality of
Rogaška Slatina is in better position in the first two groups of indicators, while the
municipality of Podčetrtek has the advantage in the last group of indicators.
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Metodološki listi 1 - demografski kazalci:
Kazalec

Opredelitev

Namen

Število prebivalcev

Kazalec nam pove
kolikšno je število
vseh prebivalcev
izbranega območja.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima večje število
prebivalcev.

Gostota
prebivalstva

Kazalec nam pove
kakšna je gostota
prebivalstva na
izbranem območju.

S kazalcem želimo
ugotoviti katera
izbrana občina ima
večjo gostoto
prebivalstva.

Starostna struktura
prebivalstva

Kazalec nam pove
kakšna je starostna
struktura
prebivalstva na
izbranem območju.

S kazalcem želimo
ugotoviti, katera
občina ima v
povprečju mlajše
prebivalstvo.

Spolna struktura
prebivalstva

Kazalec nam pove
kakšna je spolna
struktura na
izbranem območju.

S kazalcem želimo
ugotoviti ali imata
občini uravnoteženo
razdeljeno
prebivalstvo glede
na spol.

Metodologija

Dostopnost
podatkov
Primerjali smo
Podatki so na voljo
število prebivalcev
na statističnem
obeh izbranih občin. uradu Republike
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.
Primerjali smo
Podatki so na voljo
gostoto prebivalstva na statističnem
izbranih občin.
uradu Republike
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.
Primerjali smo
Podatki so na voljo
starostno strukturo
na statističnem
obeh občin med
uradu Republike
seboj.
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.
Primerjali smo
spolno strukturo
obeh občin med
seboj.
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Podatki so na voljo
na statističnem
uradu Republike
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.

Izračun in
standardizacija
Število prebivalcev
dobimo tako, da
preštejemo vse
ljudi, ki imajo
stalno prebivališče
na izbranem
območju.
Gostoto
prebivalstva
izračunamo tako, da
delimo število
prebivalcev s
površino občine.

Referenca

Černe A., Kušar S.,
2010. The System
of Indicators for
Regional
Development,
Structure and
Potentials.
Černe A., Kušar S.,
2010. The System
of Indicators for
Regional
Development,
Structure and
Potentials.
Povprečno starost
Černe A., Kušar S.,
prebivalstva dobimo 2010. The System
tako, da vsoto vseh
of Indicators for
starosti prebivalcev Regional
v občini delimo z
Development,
številom
Structure and
prebivalcev v
Potentials.
občini.
Spolno sestavo
Černe A., Kušar S.,
prebivalstva dobimo 2010. The System
tako, da primerjamo of Indicators for
med seboj število
Regional
vseh žensk in
Development,
moških v občini.
Structure and
Potentials.

Kazalec

Opredelitev

Namen

Metodologija

Dostopnost
podatkov
Primerjali smo
Podatki so na voljo
naravni prirastek
na statističnem
obeh izbranih občin. uradu Republike
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.
Primerjali smo
Podatki so na voljo
migracijska
na statističnem
prirastka obeh
uradu Republike
izbranih občin med Slovenije, na
seboj.
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.

Naravni prirastek

Kazalec nam pove
kakšen je naravni
prirastek na
izbranem območju.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima višji naravni
prirastek.

Migracijski
prirastek

Kazalec nam pove
kakšen je
migracijski
prirastek na
izbranem območju.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima večji
migracijski
prirastek.

Skupni prirastek

Kazalec nam pove
kakšen je skupni
prirastek na
izbranem območju.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima večji skupni
naravni prirastek.

Primerjali smo
skupna naravna
prirastka obeh
izbranih občin.

Zaposleno
prebivalstvo in
brezposelnost

Kazalec nam pove
kolikšen je delež
zaposlenega
prebivalstva in
kolikšen je delež
brezposelnega
prebivalstva.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima več
zaposlenega
prebivalstva glede
na celotno število
prebivalstva, ter v
kateri občini je
manjši delež
brezposelnosti.

Primerjali smo
delež zaposlenega
prebivalstva in
delež brezposelnega
prebivalstva na
obeh izbranih
območjih.
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Podatki so na voljo
na statističnem
uradu Republike
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.
Podatki so na voljo
na statističnem
uradu Republike
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.

Izračun in
standardizacija
Naravni prirastek
dobimo tako, da
izračunamo razliko
med številom
živorojenih otrok in
številom umrlih na
izbranem območju.
Migracijski
prirastek dobimo
tako, da izračunamo
razliko med
številom priseljenih
in odseljenih na
določenem
območju.
Skupni prirastek
dobimo tako, da
izračunamo vsoto
naravnega in
selitvenega
prirastka.

Referenca
Černe A., Kušar S.,
2010. The System
of Indicators for
Regional
Development,
Structure and
Potentials.
Černe A., Kušar S.,
2010. The System
of Indicators for
Regional
Development,
Structure and
Potentials.

Černe A., Kušar S.,
2010. The System
of Indicators for
Regional
Development,
Structure and
Potentials.
Število zaposlenega Černe A., Kušar S.,
prebivalstva dobimo 2010. The System
tako, da preštejemo
vse delovno aktivne of Indicators for
Regional
prebivalce danega
območja, ki so
Development,
zaposleni. Število
Structure and
brezposelnih oseb
Potentials.
pa dobimo tako, da
izračunamo razliko
med številom
delovno aktivnih
prebivalcev ter
zaposlenimi
prebivalci.

Kazalec

Opredelitev

Namen

Metodologija

Študenti

Kazalec nam pove
kolikšno je število
študentov, ki
prihajajo iz
izbranega območja.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima večje število in
delež lastnih
študentov.

Primerjali smo
število študentov
obeh izbranih
območij.

Izobrazba

Kazalec nam pove
kakšna je
izobrazbena
struktura obeh
izbranih območij.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima bolj izobraženo
prebivalstvo.

Primerjali smo
izobrazbeno
strukturo obeh
izbranih območij
med seboj.
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Dostopnost
podatkov
Podatki so na voljo
na statističnem
uradu Republike
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.
Podatki so na voljo
na statističnem
uradu Republike
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.

Izračun in
standardizacija
Število študentov
dobimo tako, da
preštejemo vse
občane v starosti
med 19 in 24 let, ki
študirajo.
Izobrazbeno
strukturo dobimo
tako, da preštejemo
vse občane glede na
stopnjo izobrazbe,
ki so jo pridobili.
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Metodološki listi 2 - infrastrukturni kazalci:
Kazalec

Opredelitev

Namen

Dolžina javnih cest

Kazalec nam pove
kolikšna je skupna
dolžina javnih cest
na izbranem
območju.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima večjo skupno
dolžino javnih cest.

Gostota javnega
cestnega omrežja

Kazalec nam pove
kakšna je gostota
javnega cestnega
omrežja na
izbranem območju.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima večjo gostoto
javnega cestnega
omrežja.

Dostopnost do AC

Kazalec nam pove
kakšna je
dostopnost do AC iz
obeh izbranih
območij.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima hitrejšo
dostopnost do AC.

Metodologija

Dostopnost
podatkov
Primerjali smo
Podatki so na voljo
skupno dolžino
na statističnem
javnih cest obeh
uradu Republike
izbranih občin.
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.
Primerjali smo
Podatki so na voljo
gostoto javnega
na statističnem
cestnega omrežja
uradu Republike
obeh izbranih občin. Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.
Primerjali smo
Podatki za izračun
dostopnost do AC
poti med dvema
obeh izbranih
krajema so na voljo
območij.
na spletnih
zemljevidih Google
maps.
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Izračun in
standardizacija
Skupno dolžino
javnih cest dobimo
tako, da izmerimo
dolžino vseh javnih
cest na izbranem
območju.
Gostoto javnega
cestnega omrežja
dobimo tako, da
delimo skupno
dolžino javnega
cestnega omrežja z
površino občine.
Dostopnost do AC
izračunamo tako, da
izmerimo čas, ki ga
porabimo z
avtomobilom iz
občinskega središča
izbrane občine do
priključka na
avtocesto.
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Kazalec

Opredelitev

Namen

Metodologija

Povezave javnega
Kazalec nam pove
prometa (dostopnost kakšna je
z avtobusom)
dostopnost z
avtobusom, v našem
primeru do Celja.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima hitrejšo in več
avtobusnih povezav
z Celjem.

Primerjali smo
avtobusne povezave
s Celjem iz obeh
izbranih območij.

Povezave javnega
Kazalec nam pove
prometa (dostopnost kakšna je
z železnico)
dostopnost z
železnico, v našem
primeru do Celja.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima več železniških
povezav s Celjem,
ter iz katerega
območja porabimo
manj časa do Celja.

Primerjali smo
število železniških
povezav iz izbranih
območij do Celja,
ter čas, ki ga za to
pot porabimo.

Podatki so na voljo
na spletni strani
Slovenskih
železnic.

Dolžina
železniškega
omrežja

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima večjo dolžino
železniškega
omrežja.

Primerjali smo
dolžino
železniškega
omrežja obeh
izbranih območij.

Ker podatki niso
bili na voljo na
spletnem
podatkovnem
portalu SI-STAT,
sem zaradi majhne
dolžine
železniškega
omrežja meritev
dolžine izmeril sam
s pomočjo spletnega
atlasa GEOPEDIA.

Kazalec nam pove
kakšna je dolžina
železniškega
omrežja na
izbranem območju.
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Dostopnost
podatkov
Podatki so na voljo
na spletni strani
avtobusnega
prevoznika Izletnik
Celje.

Izračun in
standardizacija
Dostopnost z
avtobusom do
Celja dobimo tako,
da preštejemo vse
povezave med
izbranim območjem
in Celjem v enem
tednu, ter izmerimo
čas, ki ga porabimo
iz izbranega
območja do Celja.
Število železniških
povezav dobimo
tako, da preštejemo
vse povezave iz
izbranega območja
do Celja, ter
izmerimo čas ki ga
porabimo za to pot.
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Kazalec

Opredelitev

Namen

Metodologija

Gostota
železniškega
omrežja

Kazalec nam pove
kakšna je gostota
železniškega
omrežja na
izbranem območju.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima večjo gostoto
železniškega
omrežja.

Primerjali smo
gostoto
železniškega
omrežja obeh
izbranih območij.

Dolžina kolesarskih
stez

Kazalec nam pove
kakšna je dolžina
kolesarskih stez na
obeh izbranih
območjih.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima večjo dolžino
kolesarskih stez.

Primerjali smo
dolžino kolesarskih
stez obeh izbranih
občin.

Gostota kolesarskih
stez

Kazalec nam pove
kakšna je gostota
kolesarskih stez na
izbranem območju.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima večjo gostoto
kolesarskih stez.

Primerjali smo
gostoto kolesarskih
stez obeh izbranih
območij.

98

Dostopnost
podatkov
Podatki niso bili
dostopni na
podatkovnem
portalu SI-STAT,
zato sem jih
pridobil sam s
pomočjo spletnega
atlasa GEOPEDIA.
Ker podatki niso
bili na voljo na
spletnem
podatkovnem
portalu SI-STAT,
sem zaradi majhne
dolžine kolesarskih
stez meritev dolžine
izmeril sam s
pomočjo spletnega
atlasa GEOPEDIA.
Podatki niso bili
dostopni na
podatkovnem
portalu SI-STAT,
zato sem jih
pridobil sam s
pomočjo spletnega
atlasa GEOPEDIA.

Izračun in
standardizacija
Gostoto
železniškega
omrežja dobimo
tako, da delimo
skupno dolžino
železniškega
omrežja s površino
občine.
Dolžino kolesarskih
stez dobimo tako,
da izmerimo
dolžino vseh
kolesarskih stez na
izbranem območju.
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Kazalec

Opredelitev

Namen

Metodologija

Socialna
infrastruktura
(izobrazbena)

Kazalec nam pove
kakšna je
izobrazbena
socialna
infrastruktura na
izbranem območju.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima več
infrastrukture
namenjene
izobraževanju.

Primerjali smo
število vrtcev in šol
obeh izbranih
območij.

Infrastruktura za
rekreacijo in prosti
čas

Kazalec nam pove
kakšna je
infrastrukturna
opremljenost obeh
izbranih območij z
infrastrukturo
namenjeno
rekreaciji in
prostemu času.
Kazalec nam pove
kakšne
namestitvene
zmožnosti za turiste
premoreta obe
izbrani občini.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima več
infrastrukture
namenjene
rekreaciji in
preživljanju
prostega časa.
S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima večje število
ležišč za turistične
namestitve.

Primerjali smo
število
infrastrukture
namenjene
rekreaciji, obeh
izbranih območij.

Podatke sem
pridobil sam pri
ogledu občine.

Primerjali smo
število ležišč v obeh
izbranih občinah.

Podatki so na voljo
na statističnem
uradu Republike
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.

Infrastruktura za
turizem
(namestitvena)
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Dostopnost
podatkov
Podatki so na voljo
na statističnem
uradu Republike
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.

Izračun in
standardizacija
Izobrazbeno
socialno
infrastrukturo
dobimo tako, da
preštejemo vse
ustanove, ki so
namenjene
izobraževanju.
Infrastrukturo za
rekreacijo dobimo
tako, da preštejemo
vso infrastrukturo,
ki je namenjena
rekreaciji.

Referenca
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Metodološki listi 3 - naravnogeografski kazalci:
Kazalec

Opredelitev

Namen

Metodologija

Število kmetijskih
gospodarstev

Kazalec nam pove
koliko kmetijskih
gospodarstev je na
izbranem območju.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima več kmetijskih
gospodarstev.

Primerjali smo
število kmetijskih
gospodarstev v
obeh izbranih
občinah.

Velikost kmetijskih
gospodarstev

Kazalec nam pove
kolikšna je
povprečna velikost
kmetijskih
gospodarstev.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima večjo
povprečno velikost
kmetijskih
gospodarstev.

Primerjali smo
povprečno velikost
kmetijskih
gospodarstev obeh
izbranih območij.

Delež kmetijskih
površin v občini

Kazalec nam pove
kolikšen delež
izbranega območja
je pokrit s
kmetijskimi
površinami.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima večji delež
pokritosti s
kmetijskimi
površinami.

Primerjali smo
delež pokritosti s
kmetijskimi
površinami v obeh
izbranih občinah.
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Dostopnost
podatkov
Podatki so na voljo
na statističnem
uradu Republike
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.
Podatki so na voljo
na statističnem
uradu Republike
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.

Podatki so na voljo
na statističnem
uradu Republike
Slovenije, na
njihovem
podatkovnem
portalu SI-STAT.

Izračun in
standardizacija
Število kmetijskih
gospodarstev,
dobimo tako, da
preštejemo vsa
kmetijska
gospodarstva na
izbranem območju.
Povprečno velikost
kmetijskih
gospodarstev
dobimo tako, da
delimo skupno
površino kmetijskih
gospodarstev s
številom kmetijskih
gospodarstev.
Delež kmetijskih
površin dobimo
tako, da izmerimo
vsa območja s
kmetijskimi
površinami v
izbranem območju
in to primerjamo s
skupno površino
izbranega območja.
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Kazalec

Opredelitev

Namen

Metodologija

Kulturna dediščina

Kazalec nam pove
koliko enot kulturne
dediščine se nahaja
v izbranem
območju.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima več enot
kulturne dediščine.

Primerjali smo
število enot
kulturne dediščine
obeh izbranih
območij.

Naravna dediščina

Kazalec nam pove
koliko naravnih
vrednot se nahaja v
obeh izbranih
območjih.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima več naravnih
vrednot.

Primerjali smo
število naravnih
vrednot obeh
izbranih območij.

Zavarovana
območja (regijski,
krajinski parki)

Kazalec nam pove,
če se v občini
nahajajo kakšna
zavarovana
območja (regijski,
krajinski parki), ter
kolikšen delež
občine
predstavljajo.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje
ima večjo površino
zavarovanih
območij.

Primerjali smo
površino
zavarovanih
območij v obeh
izbranih občinah.
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Dostopnost
podatkov
Podatki so na voljo
v registru
nepremične
kulturne dediščine,
s katerim upravlja
ministrstvo za
kulturo Republike
Slovenije.
Podatki so na voljo
pri agenciji
Republike Slovenije
za okolje (ARSO)
in v njihovem
spletnem virtualnem
atlasu.
Podatki so na voljo
na spletni strani
ARSO-ta in
NATURE 2000.

Izračun in
standardizacija
Število enot
kulturne dediščine
dobimo tako, da
preštejemo vse
enote kulturne
dediščine na
izbranem območju.

Referenca

Število naravnih
vrednot dobimo
tako, da preštejemo
vse naravne
vrednote na
izbranem območju.

Černe A., Kušar S.,
2010. The System
of Indicators for
Regional
Development,
Structure and
Potentials.
Černe A., Kušar S.,
2010. The System
of Indicators for
Regional
Development,
Structure and
Potentials.

Delež zavarovanih
območij v izbranem
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občine.
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Kazalec

Opredelitev

Namen

Metodologija

Naravne nesreče

Kazalec nam pove,
v kolikšni meri sta
obe izbrani območji
ogroženi s strani
naravnih nesreč.

S kazalcem želimo
ugotoviti katero
izbrano območje je
manj ogroženo
glede naravnih
nesreč.

Primerjali smo
ogroženost glede
naravnih nesreč
obeh izbranih
območij med seboj.
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Dostopnost
podatkov
Podatki so na voljo
na spletni strani
SOS 112 in na
spletnih straneh
ministrstva za
obrambo RS.

Izračun in
standardizacija
Ogroženost s strani
naravnih nesreč
dobimo tako, da
pogledamo stopnjo
ogroženosti na
lestvici ogroženosti.
Preštejemo tudi
intervencije zaradi
naravnih nesreč na
izbranem območju.
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