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Analiza bega možganov iz Pomurja v druge slovenske regije in v tujino 
 
Diplomska naloga obravnava beg možganov iz pomurske regije v ostale regije Slovenije in 
čez mejo. Emigracija domačih strokovnjakov in raziskovalcev predstavlja predvsem 
gospodarski problem, saj regija s tem izgublja z znanjem bogat človeški kapital, ki je nujno 
potreben za gospodarski razvoj regije. Prebivalstvo, ki v regiji ostaja, je večinoma starejše 
populacije, brezposelno ali so to zaposleni z nižjo izobrazbo. 
V prvem delu naloge so z deskriptivno in primerjalno metodo različnih virov razloženi 
osnovni pojmi, temeljni za razumevanje naloge. Le-ti obsegajo celotno ozadje in temelje bega 
možganov, od migracij pa vse do gospodarske rasti. Podane so tudi teorije migracij, s 
pomočjo katerih so razloženi glavni vzroki in motivi bega možganov. Nato je proučena 
regionalna politika, ki se s tem problemom lokalno ukvarja. V ta namen sta omenjeni in 
predstavljeni dve lokalni agenciji, značilnost obeh pa je pomoč študentom z namenom 
omejevanja pojava bega možganov. Sledi poglavje, namenjeno empiričnemu preverjanju 
teoretske utemeljitve oziroma predstavitev ugotovitev, pridobljenih z analizo statističnih 
podatkov. Naloga se zaključuje s podanimi konkretnimi rešitvami in ukrepi za preprečevanje 
oziroma zmanjšanje bega možganov iz pomurske regije. Večinoma so ti izvedljivi na državni 
ravni, saj so lokalne oblasti zakonsko omejene za tovrstne ukrepe, imajo pa tudi premalo 
sredstev in gospodarsko-razvojnih možnosti. 
 
Ključne besede: migracije, beg možganov, pomurska regija, gospodarski razvoj.  
 
 
 
Analysis of brain drain from Pomurje region to other Slovene regions and abroad 
 
The diploma is about brain drain from Pomurje region to other Slovene regions and across the 
border. Emigration of domestic experts and researcher presents an economical problem 
because it makes the region lose its rich human capital which is necessary for the economical 
development of the region. The population left in the region are mostly older people, 
unemployed and employed people with lower education.  
First part of the diploma uses a descriptive and comparative method of different sources, basic 
expressions are explained needed to understand the assignment. They cover the whole 
background and foundations of brain drain, from migrations to economical growth. Some 
migrational theories are given with the help of which main reasons and motives of brain drain 
are explained. Regional politics is examined, which deals with the problem locally. For this 
purpose we mentioned and presented two local agencies which common trait is helping 
students with the purpose of limiting brain drain. This is followed by a chapter intended for 
empirical examination of theoretical foundation or presentation of findings obtained with the 
analysis of statistical data. The diploma ends with given concrete solutions and measures to 
prevent or reduce brain drain from Pomurje region. The measures are mostly performed on 
the state level because the local power is limited for these kinds of actions and they also have 
to little resources and economically-developing options. 
 
Key words: migrations, brain drain, Pomurje region, economic development. 
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1 UVOD 

 

Čas, v katerem živimo zdaj, je zaznamovan z gospodarsko krizo, nezaželenimi političnimi 

situacijami, s finančnim pomanjkanjem in s konkretnimi nepredstavljivimi napovedanimi 

reformami. Vsi ti dejavniki mečejo slabo luč na Slovenijo tako na celoto kot tudi na 

posamezne statistične regije. Le-te so zaradi pomanjkanja državne pomoči odvisne od svojih 

lokalnih oblasti in svojega izobraženega človeškega kapitala, ki pa ga je kljub porastu študija 

vedno manj. Namreč, izobraženi posamezniki iščejo nove priložnosti za boljše življenje, ki pa 

ga nemalokrat najdejo izven kraja stalnega prebivališča, predvsem kar zadeva obravnavano 

regijo Pomurje. V pričujoči nalogi se bom zato osredotočila na problem bega možganov iz 

gospodarsko slabo razvite pomurske regije. 

 

Ta tematika mi je blizu zato, ker sama prihajam iz pomurske regije, kjer je zelo malo 

zaposlitvenih možnosti in zaradi česar sem se že v srednješolskih letih sprijaznila, da bom 

morala zaposlitev iskati drugje. Da bi temu vseeno ne bilo tako, sem se odločila, da bom v 

diplomski nalogi opozorila na problem bega možganov iz pomurske regije ter poiskala vzroke 

in motive tega pojava. Namen naloge je med drugim ugotoviti še, kako se s problemom bega 

možganov spopadajo v Pomurju in glede na ugotovljeno podati predloge rešitev.  

 

Cilj je spoznati osnovne pojme, povezane z begom možganov, se podrobneje seznaniti z 

dejavniki tega pojava in predstaviti glavne vzroke zanj. Na koncu naloge je, glede na dobljene 

rezultate raziskave, potrebno poskusiti najti ugodne rešitve za zmanjšanje bega možganov iz 

Pomurja. 

 

V prvem delu naloge bom poleg osnovnih pojmov, kot so gospodarska rast, regija v smislu 

obravnavanega območja, migracije, teorije migracij in beg možganov, opisala še dejavnike 

tega pojava. V nadaljevanju se bom osredotočila na pomursko regijo, predstavila tamkajšnjo 

lokalno politiko in dva regionalna nosilca, ki se trudita zmanjšati odliv raziskovalcev iz 

domače regije. To sta Regionalna razvojna agencija Mura in z njene strani ustanovljena 

Pomurska izobraževalna fundacija »Znanje za razvoj«. Predstavila bom njun skupen cilj in 

kako se v svojih projektih spopadata z omejitvijo oziroma preprečitvijo bega možganov iz 

Pomurja. Pri tem bom uporabila deskriptivno metodo domače in tuje literature, s pomočjo 

metode kompilacije pa bom povzela spoznanja, stališča in sklepe o migracijah ter begu 

možganov, do katerih so prišli domači in tuji avtorji. 
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V empiričnem delu naloge se bom analitično lotila statističnih podatkov raznih statističnih 

uradov in ugotavljala, kaj so glavni vzroki odtoka raziskovalcev ter v katere druge regije 

Slovenije odhajajo domači raziskovalci, pa tudi, koliko jih odide čez mejo. 

 

Z analizo bom poskušala potrditi ali ovreči naslednje hipoteze: 

– Hipoteza 1: Gospodarska razvitost regije je glavni razlog za emigracijo znanstvenikov. 

– Hipoteza 1a: Višina dohodka je eden izmed motivacijskih dejavnikov za beg možganov iz 

izvorne regije. 

– Hipoteza 2: Tok bega možganov je največji v osrednjeslovensko regijo, in sicer v 

zaposlitveno središče Ljubljana. 

– Hipoteza 3: Beg možganov mladih iz Pomurja je večji po vstopu Slovenije v Evropsko 

unijo. 

 

V prvem poglavju diplomskega dela je predstavljen namen in cilj naloge ter hipoteze, ki bodo 

usmerjale tok pisanja. Drugo poglavje je namenjeno temu, da podrobneje spoznamo osnovne 

pojme, bistvene za nalogo, v tretjem so predstavljeni dejavniki bega možganov, v četrtem pa 

dve regionalni agenciji, ki skrbita za razvoj pomurske regije. V naslednjem petem poglavju je 

analiza statističnih podatkov, ki bo potrdila ali ovrgla izbrane hipoteze, šesto poglavje pa 

ponuja predloge ukrepov, rešitev za zmanjšanje bega možganov. Zadnje poglavje povzema 

dobljene ugotovitve celotnega dela. 

 

Teoretičnega dela naloge se bom lotila z deskriptivno in primerjalno metodo različnih virov, 

empiričnega pa z analizo statističnih podatkov.  

 

2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 

 

V tem poglavju bom definirala in razjasnila pojme, ki se bodo pojavljali skozi celotno 

besedilo diplomske naloge. 

 

2.1 Gospodarska rast 

 

Gospodarska rast je pojem, ki je neprestano navzoč pri vseh gospodarskih temah po celem 

svetu. Pri tem je pomembno, da ločimo med pojmoma gospodarska rast in gospodarski razvoj, 

ki tako v teoriji kot v praksi velikokrat povzročata nemalo nejasnosti. 
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Gospodarska rast se uporablja pri spremljanju gospodarskih gibanj v državah in pomeni 

predvsem preučevanje prednosti držav in njihovih gospodarstev. Redek (2001, 4) definira 

gospodarski razvoj kot »difuzijo gospodarske rasti in ekspanzijo ekonomskih možnosti in 

dosežkov«. Podrobneje bom oba pojma predstavila v nadaljevanju. 

 

Senjur (2002, 6) definira gospodarsko rast ožje, kjer se spremljajo kvantitativne spremembe, 

ki so odvisne od rasti produkcijskih faktorjev, njihove produktivnosti in izrabe le-teh.   

 

Meri se empirično s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda per capita (v nadaljevanju BDP), 

izračunanega v cenah izbranega baznega leta.  Pri tem imamo v mislih v prvi vrsti količinske 

spremembe in količinska razmerja. Rast se običajno računa v realnih pogojih, tj. v pogojih 

prilagojenih inflaciji, da se lažje ugotovijo vplivi inflacije na ceno blaga in storitev (SURS 

2012).  

 

Viri gospodarske rasti so v povečanju obsega zaposlenega kapitala, dela, naravnih resursov, 

izboljšav v tehnologiji, rasti človeškega kapitala (Redek 2001, 4). V gospodarstvu se 

»gospodarska rast« ali »teorija gospodarske rasti« običajno nanaša na rast potencialne 

proizvodnje, tj. »proizvodnja polne zaposlenosti«, ki jo je povzročilo povečano povpraševanje 

ali končni rezultati. 

 

Avtorjev, ki so se ukvarjali s pojmom gospodarske rasti, je bilo v zgodovini veliko (to so 

imena kot je Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus in John Stuart Mill 

(Sušjan 2001, 1). Poskušali so definirati dejavnike, ki so ključnega pomena za gospodarsko 

rast v določenem gospodarstvu. 

 

Nasprotno je gospodarski razvoj kompleksnejši in širši pojem. Redek (2001, 4.) v svojem delu 

navaja sledeče: »Gospodarski razvoj pomeni transformacijo stagnantnega, revnega in 

pretežno agrarnega gospodarstva v urbana, napredna in diverzificirana gospodarstva, ki so 

sposobna ohranjati t. i. vzdržno gospodarsko rast (angl. »sustainable growth rate«)« (Higgins 

1981).  

 

Senjur (2002, 6) pa temu dodaja, da gospodarski razvoj v primerjavi z gospodarsko rastjo 

označuje kakovostne premike na boljše, saj vključuje novosti, strukturne spremembe, 

zmanjševanje revščine in neenakosti v družbi, boljšo raven izobrazbe za vse člane skupnosti, 
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izboljšanje življenjskega standarda ter kvantitativno povečanje bruto domačega proizvoda. 

Pogoj za uresničevanje teh sprememb pa je gospodarska rast. 

 

2.2 Regija 

 

Celina je lahko razdeljena na več regij, ki zajemajo države oziroma pokrajine in hkrati je 

lahko posamezna država naprej razdeljena na regije. S tem se strinja Plazar-Mlakarjeva 

(2000), ki pravi, da regija predstavlja tako združbo lokalnih skupnosti v nacionalni državi, 

povezavo skupin držav ali subnacionalnih entitet na nadnacionalni ravni in povezavo 

geografsko homogenih območij kot tudi povezavo območij s podobnimi težavami, v 

problemsko ali interesno regijo. 

 

Za nas je pomembna razdelitev na regije znotraj posamezne države. 

 

Pojem regija izhaja iz latinske besede regio1 in predstavlja neko enoto, ki skupaj zaključuje 

celoto. 

 

Haček (2005, 86) definira pokrajino oziroma regijo kot vmesni prostor med državo in občino, 

kjer se pojavljajo aktualne potrebe, ki v svojem bistvu temeljijo na  interesih države, vendar 

le-te neposredno ne zadevajo. Pri tem poudarja še, da so pri tem v prvi vrsti pomembni  

interesi lokalnega pomena, ki presegajo zmogljivosti ene same občine. 

 

V Sloveniji imamo 12 statističnih regij, za katere Statistični urad Republike Slovenije (v 

nadaljevanju SURS) zbira in izkazuje statistične podatke. Že samo ime nam pove, da tu ne gre 

za upravne regije, ampak za delitev, ki je nenazadnje pomembna tudi zaradi določanja stopnje 

razvitosti posameznih območij v naši državi, kar posledično vpliva na razdeljevanje državnih 

in evropskih finančnih razvojnih spodbud (Razvojna agencija ROD 2012). 

 

Pojem statistična regija se v slovenski strokovni javnosti uporablja šele od leta 1995, ko se je 

stopnjevala potreba po izkazovanju podatkov na tej ravni2. Od prve uveljavitve do leta 2009 

                                                 
1 Regio, regionis (lat.) pomeni pokrajino, območje, predel ali ozemlje, ki ga družijo podobne ali celo istovetne 

naravne in/ali družbene značilnosti (SURS 2012). 
2 Regionalne podatke objavlja Statistični urad RS v različnih oblikah, kjer jih lahko najde in uporablja širši krog 

uporabnikov. Tako so statistični podatki dostopni v tiskani obliki v publikaciji »Slovenske regije v številkah« 
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so se meje statističnih regij spremenile enkrat, in sicer leta 2000, ko so spremembe občin 

botrovale tudi spremembam mej statističnih regij. 

 

Pomembna je še umestitev pomena regije v sklopu regionalne politike Evropske unije. 

Keating in Hooghe (1996) menita, da so regije v zadnjih letih postale ena vodilnih moči tako 

evropske integracije kot tudi decentralizacije. Z regionalizacijo se namreč članice Evropske 

skupnosti trudijo uravnavati ekonomske razlike in decentralizirati države Evropske unije, s 

tem pa postajajo tudi regije znotraj države vse pomembnejši in aktivnejši akterji v boju za 

boljši gospodarski položaj.  

 

Evropska unija si z regionalno politiko prizadeva pomagati regijam razviti vse možnosti, 

izboljšati konkurenčnost in zaposlovanje v regijah z vlaganjem v sektorje z visoko 

gospodarsko rastjo, dvigniti življenjski standard članic, ki so se Evropski uniji pridružile po 

letu 2004, na povprečje EU (Evropska unija 2012). 

 

Na koncu te opredelitve dodajam še dva pojma, ki ju bom uporabljala pri analizi: 

 

Izvorna regija je regija, v kateri je opazovani migrant obiskoval osnovno in v večini primerov 

tudi srednjo šolo (v našem primeru pomursko regijo) ter regija priselitve, ki je regija, kamor 

se je opazovani migrant priselil po končanem terciarnem izobraževanju. Pri tem ni nujno, da 

le-ta sovpada z registriranim naslovom bivanja, ampak da je opazovani v tej regiji zaposlen in 

da je vsaj tedenski migrant (SURS 2012). 

 

2.3 Teorije migracij 

 

Da bi lažje razumeli kompleksno naravo migracij, se bomo posvetili nekaterim teorijam 

migracij, ki nam bodo pomagale razložiti, zakaj prihaja do njih, kaj so vzroki in kateri 

dejavniki povzročajo migracije.  

 

                                                                                                                                                         
oziroma v interaktivni vizualni obliki v »Interaktivnem statističnem atlasu Slovenije«, pa tudi v obliki tematskih 

kart. Najbolj razširjeno in uporabljeno je iskanje regionalnih podatkov v podatkovni bazi »Statističnega urada 

RS« z nazivom SI-STAT (SURS 2012). 
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»Različne teorije dajejo različen pomen enemu ali drugemu dejavniku selitev« (Howe in 

Jackson 2004, 24). Obstaja veliko teorij o migracijah; osnovne in najstarejše teorije spadajo 

na področje klasične ekonomije, še danes pa ekonomski razlogi ostajajo poglavitni dejavnik 

pri odločanju za prostovoljno migracijo. V nadaljevanju bomo na kratko opredelili nekaj 

teorij, ki so relevantne za naš primer. 

 

2.3.1 Teorija o dejavnikih odbijanja in privlačevanja 

 

Klinar (1976, 24) je podal temeljno definicijo te teorije, ki pravi, da »splošna izhodišča za 

raziskovanje vzrokov migracij pogosto izhajajo iz teorije o dejavnikih odbijanja in 

privlačevanja, ki se pojavljajo tako v emigrantski kot v imigrantski družbi«.  

 

Teorija o dejavnikih privlačevanja in odbijanja (angl. »push - pull« metoda) (Ventureline 

2012) poskuša razložiti migracije z vplivom dejavnikov odselitvenega in priselitvenega 

območja, torej vzroke selektivnosti, smer toka in obseg migracijskega gibanja. 

 

Na odselitvenem območju delujejo predvsem dejavniki potiska, ki potiskajo posameznika iz 

tega območja. V literaturi (Anžlovar 2006, 4) najpogosteje navajajo ekonomsko stagnacijo, 

padec standarda, nizek dohodek, brezposelnost, izčrpanje naravnih bogastev, upadanje ali 

prenehanje določene ekonomske dejavnosti, različne vrste diskriminacije (npr. etnično, 

versko, rasno, politično ipd.), politično preganjanje, naravne in druge nesreče, alienacija 

(odtujitev od skupnosti), omenjene možnosti za osebni razvoj in promocijo itd. (Klinar 1976, 

23-26). O »push migracijah« govorimo tudi pri ponudbenih šokih, na primer strukturnem 

pomanjkanju domače delovne sile, ki ga lahko nadomesti pritok migrantov (Kovač 2003, 58). 

 

Na priselitvenem območju pa delujejo dejavniki potega, ki privlačijo migrante v to območje. 

Med takšne dejavnike sodijo ekonomska prosperiteta, ugodne možnosti za zaposlitev in za 

poklicno promocijo, napredovanje in kariera, boljše izobraževalne možnosti, dvig standarda, 

podjetniške in investicijske dejavnosti, predvsem v razvoj regije, dvig dohodka, tudi odvisnost 

od drugih, večja možnost in izbira kulturnih, intelektualnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, 

boljše klimatske in stanovanjske razmere ter lažje ali cenejše šolanje otrok (Klinar 1976, 21).  

 

Seštevek obojih, torej dejavnikov na odselitvenem in priselitvenem območju, lahko vodi do 

pozitivnega ali negativnega selitvenega prirasta nekega območja. 
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A kljub temu, da je hipoteza potiska in potega nedvomno pripomogla k spoznavanju 

dejavnikov migracij, pa naj bi navajanje obeh vrst dejavnikov zameglilo odgovor na 

vprašanje, zakaj nekateri migrirajo, drugi pa ne, čeprav živijo na istem območju (Malačič 

2003, 172; Senjur 2002, 260). 

 

2.3.2 Neoklasične teorije 

 

Teorijo migracij je do sedaj podala ekonomska znanost, ker pa se različni ekonomisti in 

ekonomske šole ne strinjajo o popolni enotnosti razlage pojava migracij, je teorij migracij več. 

Mi bomo na kratko opisali tri najbolj znane.  

 

Klasični mikroekonomski pristop (Malačič 2003) predpostavlja popolno konkurenčno 

gospodarstvo, v katerem mobilnost zaposlenih izvira iz relativnih sprememb zaposlitvenih 

možnosti v različnih panogah in dejavnostih ter iz sprememb relativnih priložnosti med 

regijami. 

 

Aktivno in neaktivno prebivalstvo poskuša z migracijami maksimizirati individualno 

koristnost. Pri neaktivnem prebivalstvu so neposredni denarni motivi manjši, poveča pa se 

pomen nedenarnih, kot na primer klimatskih in drugih razmer. Pri tem je najpomembnejša 

vloga trga, ki mora doseči polno zaposlenost. To doseže z ureditvijo relativnih faktorskih cen. 

Če le-ta ni dosežena, je potrebno uskladiti povpraševanje po delu in njegovo ponudbo, glede 

na to pa bodo delavci z migriranjem povzročili, da se bo vzpostavilo novo ravnovesje in s tem 

nova ravnovesna raven mezd na trgu dela (Straubhaar 1988, 67; Massey 1993, 434). 

 

Klasična mikroekonomska teorija torej predpostavlja, da so delavci popolnoma obveščeni o 

vseh pomembnih postavkah lastnega odločanja (višina mezd, zaposlitvene možnosti ipd.), da 

je delo homogeni proizvodni dejavnik, da se okusi med delavci ne razlikujejo in da ni 

nikakršnih ovir mobilnosti. V državi, kjer je več regij, bo ravnovesje doseženo takrat, ko bo 

vrednost mejnega proizvoda vseh proizvodnih dejavnikov v vseh regijah enaka in bo s tem 

dosežena tudi maksimalna koristnost. Žal pa pri tej teoriji migracij cela vrsta predpostavk ni 

izpolnjena, saj v realnem življenju praviloma ni popolne obveščenosti, homogenosti 

proizvodnih dejavnikov, enakosti okusov, niti ne odsotnosti raznih ovir migriranju. Zaradi 

tega ni presenečenje, da se je znotraj ekonomske znanosti razvilo več drugih pristopov k 

analizi migracij (Armstrong in Taylor 2000, 143). 
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Makroekonomski pristop razlaga migracije z makroekonomskimi kategorijami, kot so 

agregatna stopnja zaposlenosti, brezposelnost, bruto domači proizvod (nadalje BDP), 

potrošnja, investicije, izvoz, uvoz itd., in odnosi med njimi (Malačič 2003, 162). Po svoji 

zaokroženosti se ne more primerjati z mikroekonomskim pristopom, vendar se tudi v mnogih 

makroekonomskih povezavah kaže mikroekonomska utemeljenost migracij.  

 

Menim, da je takšen pristop bolj primeren za razlago mednarodnih migracij. Migracije so 

opredeljene bodisi kot bruto ali kot neto migracije. Pri tem mnogi raziskovalci poudarjajo, da 

se pri proučevanju neto migracij izgubijo mnoge pomembne informacije, ki pridejo do izraza 

pri proučevanju bruto migracij. 

 

Države, ki so relativno bogate z delom glede na kapital, imajo nizko ravnotežno mezdo, in 

obratno, države, ki so relativno revne z delom glede na kapital, imajo visoko ravnotežno 

mezdo. Zaradi razlik v ravnotežnih mezdah pride do selitve delavcev v države z višjo 

ravnotežno mezdo. Zaradi tega pride do zmanjšanja v ponudbi dela in do dviga mezde v 

državah, ki so bolj bogate z delom, medtem ko se v državah manj bogatih z delom poveča 

ponudba dela in zmanjša ravnotežna mezda, kar vodi do novega ravnotežja in do zmanjšanja 

razlik v mezdah (Massey 1993, 433). 

 

Teorija človeškega kapitala dokazuje, da je človek v daljšem časovnem obdobju pripravljen 

menjati ekonomski prostor zaradi določenih stroškov in pričakovanih dohodkov (Kovač 2003, 

62). Teorija človeškega kapitala torej obravnava migracije kot investiranje v človeški kapital, 

pri čemer posameznik od migracije pričakuje pozitivno neto sedanjo vrednost donosov 

(razlika v zaslužku in stroških med krajema A in B), saj lahko le tako pokriva transakcijske, 

oportunitetne in psihološke stroške selitve, investicija pa se tako tudi povrne (Armstrong in 

Taylor 2000, 153–155). Značilno za to teorijo je, da se posameznik odloča prostovoljno, torej, 

odloča se glede na višino zaslužka in višino stroškov. 

 

Migracija je lahko z vidika posameznika ugodna, z vidika družbe pa neugodna. Na primer, 

preselitev iz ruralnega v urbano okolje lahko posamezniku prinese boljše življenje (z boljšo 

pričakovano plačo), za družbo pa lahko ista migracija pomeni več problemov tako v ruralnem 

kot v urbanem okolju. Ruralna naselja se tako pretirano praznijo, zmanjšuje se kmetijska 

proizvodnja, obenem pa se v mestih poveča povpraševanje po stanovanjih, kar pomeni 

dodaten pritisk na infrastrukturne objekte. Dejstvo je, da večje kot so razlike med 
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pričakovanimi plačami med urbanim in ruralnim okoljem, krepkejši tokovi potekajo v urbano 

okolje. Proces se po tej teoriji zaustavi z izenačitvijo plač v mestu in na podeželju (Malačič 

2003, 174). 

 

Preprostejši modeli človeškega kapitala dokazujejo, da se migranti z ekonomskega vidika 

odločajo predvsem glede na zaposlitvene možnosti in razlike v plačah, bolj zapleteni pa 

vključujejo tudi druge dejavnike, ki običajno vplivajo na širše procese odločanja ljudi (Kovač 

2003, 62). 

 

Teorija človeškega kapitala je povečala empirično raziskovanje migracij. Hkrati pa je, s 

poudarjanjem razlik v realnih dohodkih med različnimi regijami, ostala relativno omejena in 

ni uspela v celoti pojasniti migracij (Malačič 2003, 161-162). Kljub temu je ta teorija še 

najprimernejša za razlago bega možganov iz opazovane regije, saj izpostavlja predvsem 

mlade ljudi, ki so zaradi koristnosti investicije (daljša doba povračila, manjši oportunitetni  in 

psihološki stroški) bolj mobilni.  

 

Vseeno pa je ekonomska teorija migracijske tokove povezala: s trgom dela in dohodkovno 

(plačno) politiko ter s širšo politiko socialne države. Ekonomska stopnja migracij je predvsem 

odvisna od razlik v plačah med razvitimi in nerazvitimi državami, čeprav je pogosto 

individualna odločitev o ekonomski migraciji rezultat kolektivnih odločitev v družini ali 

gospodinjstvu (Kovač 2003, 57). 

 

2.4 Migracije 

 

Migracije oziroma selitve so kompleksen globalen pojav, s katerim se srečujejo vse države po 

svetu. Pomenijo prostorske premike posameznih prebivalcev ali selivcev iz odselitvenega v 

priselitveno območje. Pri tem razlikujemo osnovno in opazovano selitveno območje. Prvo je 

tista najnižja raven območja, ki opredeljuje selitev, saj o njej govorimo le, če oseba prestopi 

meje tega območja. Drugo pa je zmeraj tisto selitveno območje, ki raziskovalca posebej 

zanima (Malačič 2003, 155). Klinar (1976) pravi, da so migracije fizično gibanje 

posameznikov ali skupin v geografskem prostoru, ki pripelje do relativno trajne spremembe 

kraja bivanja. 
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Mesić (2002, 244) je povzel nekaj definicij migracij po različnih avtorjih. Ena najbolj 

splošnih definicij migracij pravi, da je »migracija selitev iz ene prostorske skupnosti v drugo«. 

Baker (Baker v Mesić 2002) je pri tem pozabil selektirati migracije od drugih oblik 

prostorskih premikov ljudi, Wagner (Wagner v Mesić 2002) pa je bil že pozornejši pri 

definiranju in je migracijo opredelil kot vsako spremembo bivališča neke osebe.  

 

Iskanje enotne oziroma splošne definicije migracij je težka naloga, saj so migracije preveč 

raznovrsten pojav, da bi ga lahko pojasnili z eno samo teorijo (Arango 2000, 283).  Pri tem pa 

je bistvo pojava mobilnost prebivalstva v prostoru, ki pogosto pripelje do trajne spremembe 

kraja bivanja (Bevc in drugi 2004, 3). 

 

Ob tem pa pojasnimo še uporabo podobnih, a različnih pojmov, migracije in selitve. Malačič 

(2003, 156) pravi, da se migracije od lokalnih selitev razlikujejo po eni bistveni stvari: trgajo 

družbene, ekonomske, psihološke, sorodstvene in druge vezi ter stike med družbenimi akterji. 

Pojem selitev bo uporabljen, kadar bo obravnava nevtralna, zgolj kot selitev s spremembo 

kraja bivanja. Konsistenten pojem mobilnost pa bomo uporabljali, kadar bo poudarek na 

njihovi pozitivni družbeni funkciji in na trgu dela v skladu z zgornjo opombo.  

 

Selitve se med seboj razlikujejo. Kot prvo jih delimo na začasne in stalne. Kriterij za 

razlikovanje teh dveh vrst je sprememba običajnega bivališča. Druga delitev razlikuje 

primarne, sekundarne in povratne selitve. Z vidika procesa urbanizacije je pomembna delitev 

na ruralne in urbane selitve oziroma naselitve med vaškimi in mestnimi naselji. Nadalje 

lahko ločimo posamične (individualne) in skupinske (kolektivne) selitve.  Selitve so pa lahko 

tudi prostovoljne in prisilne (Malačič 2003). 

 

Delimo tudi mednarodne migracije, in sicer glede na različne kriterije. Poznamo moderne 

migracije, sodobne, ekonomske, politične, trajne in občasne, organizirane in neorganizirane, 

prostovoljne in prisilne, konservativne in inovacijske migracije, kot posebno kategorijo pa se 

omenja beg možganov (Klinar 1976, 32-49). 

 

Najpomembnejša delitev migracij je nedvomno delitev na notranje in zunanje migracije 

(Bevc, 2000).  
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Notranje so tiste, pri katerih se odselitveni in priselitveni kraj nahajata znotraj iste države, 

zunanje pa tiste, pri katerih se ta dva kraja nahajata v različnih državah. Prve ne vplivajo na 

obseg prebivalstva v državi, ampak le na njegovo porazdelitev. V Sloveniji je notranja selitev 

opredeljena kot »sprememba naselja stalnega prebivališča osebe« (Bevc, 2000). Sprememba 

naslova prebivališča v okviru istega naselja se torej ne upošteva kot selitev. Prav tako v 

podatkih o selitvah niso upoštevane začasne prijave prebivališča; tudi teh podatkov po 

dosedanji metodologiji selitvene statistike SURS ni zbiral. 

 

Zunanje migracije vplivajo na število in razporeditev prebivalstva države, saj potekajo med 

državami (Malačič 2003, 155–156). Pri tem je pomembno, da pojem migracija združuje tako 

pojem emigracija kot imigracija. »Emigracije predstavljajo gibanje ljudi iz njihove izvorne 

(emigrantske) družbe, odhajanje, izseljevanje, beg v tujino – v imigrantsko družbo, torej 

odselitev iz države. Imigracije pa pomenijo trajni prihod, preselitev, vselitev v imigrantsko 

družbo« (Klinar 1976, 25). 

 

Migracijski procesi so neustavljivi. Dobivajo nove oblike in smeri gibanja; nekatere pojavne 

oblike migracij prenehajo obstajati, nastajajo nove vrste, druge se spreminjajo. Migracije 

omogočajo srečevanje z drugimi ljudmi, spreminjanje odnosov, spodbujajo izmenjavo idej, 

navad in izkušenj ter omogočajo srečevanje z novim socialnim okoljem, kar zahteva 

prilagajanje, spreminjanje in ustvarjalnost. Hkrati so seveda migracije lahko dejavniki 

nazadovanja v razvoju, ko povzročajo uničevanje razvitejših kultur in njihovo stagniranje 

(Klinar, 1976). 

 

Glede na razpoložljivost podatkov se bomo osredotočali na državo in selitve znotraj nje 

imenovali medregionalne selitve, zunanje selitve, torej selitve iz države, pa meddržavne 

selitve. Le-te bomo preučevali s poudarkom na Pomurski regiji. 

 

2.4.1 Medregionalne selitve 

 

V to skupino spadajo tokovi migracij znotraj Slovenije, torej med statističnimi regijami. Pri 

tem je imigrant oseba, ki se je priselila v drugo regijo in tam prijavila prebivališče, emigrant 

pa oseba, ki se je odselila v drugo regijo v Sloveniji (SURS 2012).  

 

Medregionalne selitve v Sloveniji bom analizirala v empiričnem delu naloge. 
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2.4.2 Meddržavne selitve 

 

Pri meddržavnih oziroma zunanjih selitvah je odseljeni (emigrant) prebivalec Slovenije, ki je 

v Sloveniji odjavil prebivališče z namenom, da se bo odselil v tujino ali je začasno odšel v 

tujino za več kot leto dni in je svoj odhod prijavil v upravni enoti svojega stalnega 

prebivališča. V to definicijo so vključeni t. i. dolgotrajni selivci, na SURS-u pa lahko najdemo 

tudi podatke o kratkotrajnih selivcih. To so osebe, ki se selijo z namenom prebivanja oz. 

dejansko prebivajo na naslovu od 3 mesecev do manj kot 1 leto dni (SURS 2012). 

 

V nalogi se bomo posvetili zelo specifičnemu primeru, in sicer pojavu, ki je podpomenka 

migracij oziroma posebna kategorija le-teh, tj. begu možganov iz pomurske regije.  

 

2.5 Beg možganov 

 

Izraz beg možganov izvira iz leta 1950, s čimer so predstavniki Royal Society iz Londona 

opisali odhod znanstvenikov in tehnologov iz Velike Britanije v ZDA in Kanado. Od takrat se 

ta termin uporablja za povečane tokove visoko izobraženih migrantov iz držav (regij) v 

razvoju v razvite države (regije). Države v razvoju tako z begom možganov izgubljajo znanje 

in sposobnosti visoko izobraženih ljudi, hkrati pa se zmanjšuje ekonomska rast in ogroža 

razvitost države oziroma regije (Lowel in drugi 2004, 5). 

 

Beg možganov ni nov pojav, vseeno pa ne gre enačiti migracij izobražencev v preteklosti s 

sodobnimi migracijami. Znano je namreč, da so se že grški učenjaki, npr. Pitagora, Tales, 

Anaksimen in drugi, selili iz domačih okolij v razvitejša mesta tedanjega časa, npr. Atene in 

Aleksandrijo (Dorn  in McClellan, 1999). Vseeno pa ta pojav ni bil središče večjih diskusij in 

raziskovanj, vse do danes. 

 

Tudi Bruff (2007) meni, da je do konca »tradicionalnih industrijskih migracij« prišlo konec 

70-ih let prejšnjega stoletja, ko se je diverzificirala struktura migrantov. Prej je šlo večinoma 

za moške, manualne delavce, ki so večinoma delali v sekundarnem sektorju, potem so se jim 

pridružile še ženske, begunci, družine in, najpomembnejše za naš primer, beli ovratniki in 

visoko izobražena delovna sila (Castles in Miller 1998). 
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Beg možganov se tako pojavlja že vrsto let, bolj intenzivno morda v zadnjem desetletju, ko se 

je svet začel globalizirati, ko je postal bolj prehoden, ko so se močno okrepile tudi 

komunikacijske poti, pa tudi z razcvetom nekaterih tehnologij, ki so povečale povpraševanje 

po določenih poklicih – predvsem strokovnjakih. 

 

Enotne opredelitve pojma »beg možganov« ni. Ta pojem lahko uporabljamo v širšem ali 

ožjem pomenu. V najširšem smislu se pod njim razume trajnejši odhod najbolj usposobljenih 

prebivalcev iz ene države v drugo (Bevc 2009, 6). Docquer in Marfouk (2004) beg možganov 

opredelita kot delež aktivnih posameznikov, starejših od 25 let, z vsaj terciarno izobrazbo, ki 

so se rodili v določeni državi, toda živijo v drugi. Batista (2007) se strinja, da je »beg 

možganov migracija (dela) najbolj izobraženih posameznikov iz populacije določene regije, 

oz. manj razvitih v bolj razvite in bogatejše regije«, pri čemer je beg možganov opredeljen 

zelo »poljubno«.  

 

Po ožji opredelitvi je beg možganov migracija znanstvenikov, inženirjev, članov fakultet ter 

tehničnih in drugih specialistov s terciarno izobrazbo (Bevc 2009, 6). Strokovnjake 

spodbujajo k migracijam možnosti napredovanja, specializacije, nadaljnjega izpopolnjevanja, 

sodelovanja z ustreznim strokovnim krogom. Hočejo se izogniti tradicionalizmu, političnim in 

drugim omejitvam ter diskriminacijam, ki v prvotnem okolju zavirajo njihovo strokovno rast.  

 

Klinar (1976) je pojav »beg možganov« teoretično opredelil v dva modela. Prvi je 

kozmopolitski-liberalistični, po katerem naj strokovnjaki delujejo tam, kjer imajo najboljše 

možnosti za delo. S tem lahko učinkovito prispevajo k razvoju znanosti in stroke ter s tem 

koristijo vsemu človeštvu. Drugi je nacionalni model. Za razvoj nacionalnih skupnosti je 

potrebno vsaj tisto minimalno število domačih strokovnjakov, ki so prisotni v manj razvitih 

družbah, pa čeprav so njihove možnosti manj izkoriščene, ker delajo v neugodnih delovnih 

razmerah. Odliv strokovnjakov je potemtakem usoden za razvoj manj razvitih družb. 

 

Sodobni migracijski procesi razlikujejo tudi med naslednjima dvema vrstama bega možganov, 

ki za naše raziskovanje nista bistvenega pomena: 

– Notranji beg možganov (Internal brain drain), kjer gre za opuščanje znanosti zaradi 

preusmeritve v privatne posle ali v različne druge dejavnosti, kjer lahko strokovnjak v 

praksi uporablja svoje znanstvene izkušnje. 
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– Notranjo izgubo možganov (Internal brain waste) pa lahko imenujemo tudi »izmenjava 

možganov«, saj gre v tem primeru večinoma za kratkoročne migracije (manj kot eno leto) 

zaradi različnih raziskovalnih projektov, ki potekajo v tujini. Sem spadajo tudi občasne 

zaposlitve in študij v tujini (Nedeljković 2005, 14). 

 

Kot že omenjeno je pojem beg možganov ali beg človeškega kapitala opredeljen kot 

emigracija usposobljenih, izobraženih in talentiranih posameznikov v druge regije ali države 

zaradi pomanjkanja njim ustreznih zaposlitvenih priložnosti (strukturna brezposelnost).  

Zaradi tega bomo beg možganov opazovali kot gibanje ljudi iz razloga svoji izobrazbi 

primerne zaposlitve, med regionalnimi trgi delovne sile, tako znotraj kot zunaj države, ki 

prinaša spremembo bivališča. 

 

Za naše potrebe bomo uporabili širšo definicijo bega možganov. Pozornost bomo posvetili 

bežečim možganom v smislu posameznikov, katerih izvorna regija je Prekmurje in so 

dokončali terciarno izobraževanje3.  

 

3 DEJAVNIKI BEGA MOŽGANOV 

 

Eno ključnih vprašanj pri raziskovanju fenomena »beg možganov« je, zakaj prihaja do le-

tega, kaj so vzroki in motivi, ki posameznike privedejo do te odločitve? 

 

Tako kot pri vsakem pojavu se tudi tu poraja cela vrsta različnih teorij. Kot smo v nalogi že 

omenili, obstaja nekaj teorij, ki pojasnjujejo, zakaj prihaja do migracij. Ker je »beg 

možganov« podpomenka migracij, veljajo vse te teorije tudi za beg možganov. Vseeno pa za 

tovrstno migracijo niso vse enako pomembne.  

 

Izpostavila bi push - pull metodo, ki jo zagovarja Adams (1968), in ki smo jo že omenili, ter  

metodo razlik, ki jo je razvil Oteize (Oteize v Adams, 1968). Ti teoriji predstavljata tudi 

temelj oziroma izhodišče številnih teorij migracij, zato ju ne gre zanemariti.  

 

                                                 
3 Nosilci bega možganov so diplomanti višješolskega strokovnega izobraževanja, visokošolskega strokovnega in 

univerzitetnega dodiplomskega izobraževanja ter podiplomskega izobraževanja. Drugače rečeno, gre za ljudi s 

V1., V11. in VIII. stopnjo izobrazbe, ki svoje zaposlitvene priložnosti iščejo izven lokalnega trga delovne sile. 
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Torej, kot že omenjeno, je za teorijo push - pull značilno, da razlaga vzroke, selektivnost, 

smer toka in obseg selitvenih gibanj s pomočjo dejavnikov odbijanja iz starega okolja (push) 

in dejavnikov privlačevanja (pull) v novo okolje (Bevc et al. 2004) .  

 

Pomembne dejavnike odbijanja in privlačevanja smo že našteli, nismo pa omenili, da je bil 

eden prvih zagovornikov push - pull metode Walter Adams (1968). V nadaljevanju je podan 

naslednji vrstni red vzrokov glede na njihovo pomembnost pri pojasnjevanju bega možganov, 

ki ga je Adams (1968) oblikoval: 

– razlike v dohodkih med emigrantskimi in imigrantskimi deželami kot tudi znotraj njih, 

– profesionalne možnosti v obeh deželah, 

– zaprtost emigrantske družbe za strukturne spremembe in inovacije, 

– izpopolnjevanje in izobraževanje v tujini, ki pogosto daje neustrezna znanja študentom za 

reševanje domačih problemov, 

– pomanjkanje ustrezne politike zaposlovanja, 

– tehnološki prepad med deželami, 

– politična neenotnost in razdrobljenost, 

– diskriminacija na neekonomskih osnovah, ki je pogosto prisotna v nerazvitih družbah, 

– monopolistične omejitve v razvitih družbah. 

 

Odločitev o odhodu v tujino je tako odvisna predvsem od posameznikovega doživljanja 

navedenih dejavnikov v odnosu do njegovih potreb (Josipovič 2006, 73). Izvzete so posebne 

okoliščine, kot so na primer vojne ali naravne katastrofe. V teh primerih se ne uporablja 

klasična push - pull metoda (Bevc in drugi 2004, 3–4). 

 

Nasprotuje pa mu Oteize (Oteize v Adams 1968, 127–128), ki meni, da preprosto naštevanje 

faktorjev privlačevanja in odbijanja pri smeri migracijskih gibanj visoko izobražene delovne 

sile ni dovolj natančno, saj zanemarja komparativni vidik. Tako postavi metodo razlik v štirih 

faktorjih, ki se morajo primerjati med deželo emigracije in imigracije, da bi se lahko določila 

razlika v prednosti posamezne države. Ti faktorji so: razlika v dohodkih med deželami, 

razlike v dohodkih strokovnjakov v odnosu do drugih zaposlenih, razlike v družbenem 

vrednotenju strokovnjakov, razlike v ostalih faktorjih, ki vključujejo politično in 

institucionalno stabilnost države. 
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Posledice migracij in s tem tudi bega možganov se na splošno vrednotijo in ocenjujejo tako v 

pozitivnem kot v negativnem smislu. Pozitivno vrednotenje poudarja predvsem nujnost 

mobilnosti delovne sile, učinkovitejše funkcioniranje ekonomije, izmenjavo izkušenj, 

mednarodno sodelovanje in integriranje. Negativno vrednotenje pa opozarja na probleme 

asimilacije, na pojave diskriminacije in socialne dezorganizacije, na izkoriščanje, na nove 

izvore konfliktov (Klinar 1976). 

 

V nadaljevanju so našteti še nekateri pozitivni in negativni učinki človeškega kapitala ter 

globalne posledice, ki so predvsem pozitivne (Bevc 2006, 125–126).  

 

Pozitivni učinki človeškega kapitala so povečanje zanimanja domačinov za izobraževanje, 

možnosti izvoza znanja, povečanje družbenega donosa naložb v znanje. Nasprotno so našteti 

možni negativni učinki, kot je beg možganov in izgubljene proizvodnje sposobnosti zaradi 

(vsaj začasno) odsotnih visoko usposobljenih delavcev in študentov ter nižji donosi za javne 

naložbe v terciarno izobraževanje. Za učinke na svetovni ravni (globalne posledice) pa so 

značilni boljši mednarodni tokovi znanja, oblikovanje mednarodnih tehnoloških grozdov, 

boljše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela ter mednarodna konkurenca za 

redke človeške vire. 

 

Behavioristične značilnosti ameriških migrantov dokazujejo, da migracije pozitivno vplivajo 

na gospodarsko rast in podjetniško iniciativnost, da povzročajo večjo konkurenčnost na trgu 

dela in povečujejo motivacijo za delo ter da nekatera pomembna poslovna področja sčasoma 

pokrivajo samo tuji delavci (Kovač 2003, 63). 

 

Tudi Lowel in drugi (2004) se strinjajo, da ima lahko beg možganov iz regije pozitiven vpliv. 

Če gledamo kratkoročno in srednjeročno, se populacija, ki se je začasno odselila (in s tem 

povzročala manjše stroške izobraževanja v domači regiji), lahko vrne s finančnim, človeškim 

in socialnim kapitalom4, ki ga je pridobila izven regije. S tem pridobljenim kapitalom lahko 

bistveno vpliva na izboljšanje položaja in razvoja regije po vrnitvi. Slabost pri tem je, da je 

potrebno vzpostaviti različne mehanizme, ki bi to populacijo prepričali, da bi se vrnila v 

regijo.  

                                                 
4 Socialni kapital je relativno nov pojem, ki je povezan s človeškim kapitalom, označuje pa vključenost 

posameznika ali kolektivnih akterjev v družbene vezi in omrežja (Adam in drugi, 1). 
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4 REGIONALNA POLITIKA IN NJENI NOSILCI 

 

Koncept regionalnega razvoja v Sloveniji, razvojne institucije in vrste razvojnih spodbud 

opredeljuje Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (2011) in podzakonski akti, 

vendar pa je njegovo uresničevanje odvisno predvsem od razvojne naravnanosti posamezne 

regije. 

 

Naša država je sestavljena iz 12 statističnih regij. Pri tem nam že samo ime pove, da ne gre za 

upravne regije, temveč za delitev, ki je ne nazadnje pomembna tudi zaradi določanja stopnje 

razvitosti posameznih območij v naši državi, kar posledično vpliva na razdeljevanje državnih 

in evropskih finančnih razvojnih spodbud. 

 

V vsaki statistični oziroma razvojni regiji delujejo regionalne razvojne agencije, ki 

predstavljajo pomembno podporno okolje posameznim regijam oziroma občinam v 

posameznih regijah (Razvojna agencija ROD 2012). 

 

Ob osrednjem toku reke Mure, po kateri je dobila ime tudi Regionalna razvojna agencija 

Pomurja, živi dobrih šest odstotkov narodnostno mešanih prebivalcev države v 27 občinah. V 

nadaljevanju bomo podrobneje opisali področja, na katerih Regionalna razvojna agencija 

Mura deluje (v nadaljevanju RRA Mura), nato pa še Pomursko izobraževalno fundacijo (v 

nadaljevanju PIF), katere namen je pomoč študentom, s ciljem zmanjševanja bega možganov 

iz regije.  

 

4.1 Področja delovanja RRA Mure 

 

RRA Mura predstavlja vodilno razvojno institucijo in deluje kot vmesnik med javnim in 

zasebnim sektorjem, s tem pa prispeva k enakomernejšemu gospodarskemu in pravičnejšemu 

socialnemu razvoju Pomurja. Svoje poslanstvo in vizijo usmerja k zastavljenim ciljem, k 

»regiji prihodnosti« na področjih, opisanih v nadaljevanju (Regionalna razvojna agencija 

Mura 2012). 

 

Pri gospodarskem razvoju RRA sodeluje s podjetji v regiji pri vzpostavljanju tehnoloških in 

razvojnih centrov, malim in srednje velikim podjetjem nudi finančne spodbude, informacijske 
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in svetovalne storitve, spodbuja razvoj podjetništva na podeželju in privablja direktne 

investicije v regijo.  

 

Kar se tiče socialnega razvoja  je v ospredju sodelovanje z univerzami in skrb za vzpostavitev 

visokošolskih programov v regiji. Perspektivnim kadrom in mladim strokovnjakom 

zagotavljajo finančno ter svetovalno podporo in jim omogočajo sodelovanje s podjetji, hkrati 

pa spodbujajo integracijo najbolj ranljivih skupin (Romi, brezposelni; starejši kader, mladi 

iskalci zaposlitve). Ta dejavnost RRA je za našo nalogo najpomembnejša, predvsem zaradi 

finančne pomoči študentom, sofinanciranjem kadrovskih štipendij. Poleg tega je RRA 

ustanovila tudi Pomursko izobraževalno fundacijo PIF, katero bomo podrobneje spoznali v 

naslednjem razdelku.  

 

Pomemben je tudi razvoj regionalne infrastrukture, saj je prometne povezave potrebno 

prilagajati potrebam gospodarstva. RRA sodeluje pri razvoju gospodarske, informacijske in 

komunalne infrastrukture ter spodbuja razvoj turistične infrastrukture in dostopnost podeželja.  

 

Okolje in prostor je področje, kjer si prizadevajo zavarovati naravne vrednote, ohraniti 

biotske raznovrstnosti in krajinsko pestrost. Ob tem osveščajo tudi javnost, in sicer o 

posledicah poseganja v okolje in prostor ter spodbujajo reševanje problemov z vidika 

kakovosti življenja.  

 

Ker je v Pomurju veliko njivskih površin, se zavzemajo tudi za razvoj podeželja, kjer 

ustvarjajo pogoje za razvoj turizma in dopolnilnih dejavnosti na podeželju. Skušajo povezati 

pridelovalno in predelovalno dejavnost v regiji ter spodbuditi uveljavitev zdrave hrane in 

kreiranje blagovnih znamk z geografskim poreklom. RRA pa se vključuje tudi v programe EU 

za čezmejno in transnacionalno sodelovanje, ob tem pa pospešujejo vzpostavitev 

mednarodnih mrežnih struktur in spodbujajo vpetost Pomurja v mednarodne projekte in 

okolja ter s tem skrbi in krepi za mednarodno sodelovanje. 

 

RRA MURA poleg vseh teh aktivnosti deluje še na stalnicah, kot so program vavčerskega 

svetovanja, ugodno kreditiranje preko »Garancijske sheme Pomurje 2«, vstopna točka VEM 

(Vse na Enem Mestu), informiranje in svetovanje o podjetniških priložnostih, spremljanje, 

poročanje in izvajanje regionalnega razvojnega programa, promocija Pomurja, podpora 

prijaviteljem projektov (partnerstvo) ter sofinanciranje kadrovskih štipendij. 
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Omembe vredno je še mednarodno sodelovanje, ki za RRA predstavlja pomemben vir in 

sredstvo za izvajanje aktivnosti: po eni strani ohranja regijo v stiku z drugimi regijami v 

Evropi ter omogoča primerjavo in prenos dobrih praks iz drugih okolij v Pomurje; po drugi 

strani omogoča financiranje bistvenih stebrov razvoja Pomurja v sodelovanju s prekomejnimi 

regijami in drugimi regijami v širšem evropskem prostoru (Regionalna razvojna agencija 

Mura 2012). Poleg vseh prizadevanj za obstanek kvalificirane delovne sile v domači regiji je 

mednarodno sodelovanje za vsako regijo nujno potrebno. To posledično pomeni, da regija 

sama ponuja možnosti za še številčnejše emigracije. 

 

4.2 Pomurska izobraževalna fundacija »Znanje za razvoj« 

 

Pomurska izobraževalna fundacija (v nadaljevanju PIF) »Znanje za razvoj« približuje znanje 

mladim Pomurcem in skrbi za prenos njihovega znanja v domači, pomurski prostor, s 

posebnim poudarkom na vzpostavitvi vzajemnega partnerskega razmerja med študenti in 

potencialnimi delodajalci. Ta dejavnost študentom zagotavlja primerne zaposlitve v domači 

regiji in posledično zmanjšuje beg možganov iz Pomurja, delodajalcem pa nudi podporo pri 

zaposlovanju ali drugih oblikah poslovnega sodelovanja z mladimi perspektivnimi kadri 

(Pomurska izobraževalna fundacija 2012). 

 

PIF je ustanovljena s strani RRA Mura in je osrednja fundacija v Pomurju, katere osnovni cilj 

delovanja je vzpodbujanje in pomoč pri študiju nadarjenih perspektivnih kadrov s poudarkom 

na zmanjševanju bega možganov iz regije. 

 

Njen namen je zagotavljati denarno (štipendija) in svetovalno podporo nadarjenim študentom 

in drugemu perspektivnemu pomurskemu kadru ter ustvarjati okolje, v katero se bodo mladi 

po končanem študiju lahko vrnili.  

 

Eden najpomembnejših projektov je sodelovanje s pomurskimi občinami z željo vzpodbujanja 

delodajalcev k aktivnejšemu načrtovanju kadrovske politike. Fundacija tako sofinancira 75 % 

zneska kadrovske štipendije, vsako leto pa razpiše tudi štipendije nadarjenim študentom. PIF 

razpisuje še namenske štipendije donatorjev, sofinancira izobraževanja v tujini, organizira in 

sofinancira različna izobraževanja, posvete in znanstvene konference ipd. Sredstva za svojo 

dejavnost pridobiva iz več virov, pretežno iz naslova javnih razpisov, dotacij donatorjev, pa 

tudi s svojim lastnim delom (Pomurska izobraževalna fundacija 2012). 
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5 ANALIZA BEGA MOŽGANOV IZ OPAZOVANE REGIJE 

 

V nadaljevanju se bomo posvetili analizi bega možganov in odkrivanju njegovih vzrokov, pa 

tudi selitvenim kazalcem, ki kažejo smer odhajanja mladih raziskovalcev. Podatke o 

migracijah bomo načeloma dobili na posreden način, kjer ugotavljanje in ocenjevanje 

migracij temelji na postopkih demografske statistike in analize, ki s povezovanjem različnih 

demografskih kategorij omogočajo posredno ugotavljanje in ocenjevanje migracij. Ob tem 

bomo z ugotovitvami podprli oziroma ovrgli zastavljene hipoteze. 

 

Če želimo ugotoviti, zakaj se mladi strokovnjaki izseljujejo iz pomurske regije, moramo iskati 

vzroke in motive tako v sami regiji kot tudi v posameznikih. Posamezni socialni sloji in 

kategorije so različno motivirani za emigriranje. Strokovnjaki in bolj kvalificirani sloji 

migrirajo predvsem zaradi pridobitve dela, boljših zaslužkov, še bolj pa jih motivira ustrezno 

strokovno okolje z možnostmi napredovanja in izpopolnjevanja, zanimivost dela, odnosi v 

delovnem okolju itd. (Klinar 1976, 27). Tudi Goetz (2007) je mnenja, da lahko migracija 

spremeni značilnost populacije v določeni regiji, zato je ključnega pomena poznati značilnosti 

migrantov, če želimo razumeti, kaj se dogaja z regijo. Iskati moramo torej motivacijske 

dejavnike, ki migrante privlačijo, ter posebne značilnosti regije. 

 

Pomurje je najbolj severovzhodna, najbolj ravninska in najbolj kmetijska statistična regija 

Slovenije. V njej je skoraj tretjina vseh njivskih površin v državi. Odročna lega neugodno 

vpliva na gospodarski položaj regije; to se med drugim odraža v nizkem BDP na prebivalca 

(11.359 EUR leta 2009 (glej Prilogo A)) in v najvišji stopnji registrirane brezposelnosti v 

državi (ta je bila leta 2009 15,9 (glej Sliko 5.1)). Slabše gospodarske razmere spremlja tudi 

neugodno gibanje prebivalstva; v letu 2009 je bil v tej regiji zabeležen največji negativni 

selitveni prirast (glej Tabelo 5.1) (ta je poleg negativnega naravnega prirasta vplival na upad 

števila prebivalcev v tej regiji).  
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Tabela 5.1: Selitveno gibanje prebivalstva po statističnih regijah, leto 2009 

Statistična regija Skupni selitveni prirast  

SLOVENIJA 11508

Pomurska -399

Podravska 1349

Koroška -203

Savinjska 206

Zasavska -214

Spodnjeposavska 183

Jugovzhodna Slovenija 753

Osrednjeslovenska 7177

Gorenjska 285

Notranjsko-kraška 420

Goriška -28

Obalno-kraška 1979

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2012). 
 

Tabela 5.1, ki prikazuje selitveno gibanje prebivalstva po statističnih regijah, nam bo v pomoč 

skozi celoten empirični del, saj je iz nje razvidno to, kar skozi nalogo raziskujemo – najvišji 

negativni selitveni prirast pomurske regije. 

 

5.1 Gospodarska razvitost pomurske regije 

 

Spodnja slika 5.1 nam prikazuje kazalce razvoja, kot so BDP na prebivalca (v EUR) in 

stopnjo registrirane brezposelnosti (v %), slika 5.2 pa povprečne mesečne bruto plače na 

zaposleno osebo (v EUR). Vsi podatki veljajo za leto 2009 in prikazujejo pomursko regijo v 

gospodarsko zelo slabi luči, saj kot lahko vidimo na sliki 5.1, Pomurje izstopa z najslabšimi 

rezultati tako glede na BDP na prebivalca kot v stopnji registrirane brezposelnosti.  
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Slika 5.1: Kazalci gospodarskega razvoja; BDP na prebivalca in stopnja registrirane 

brezposelnosti v % po statističnih regijah, leto 2009 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2012). 
 

Najprej se posvetimo regionalnemu bruto domačemu proizvodu na prebivalca. Ta se je leta 

2009 v statističnih regijah gibal od 65,7 % slovenskega povprečja v Pomurju do 142,6 % v 

osrednjeslovenski regiji. Razlika je ogromna (76,9 odstotne točke) in kaže na slab položaj 

prebivalcev v pomurski regiji. Vse ostale statistične regije Slovenije imajo večji BDP na 

prebivalca od pomurske, kar je že eden izmed razlogov odtoka prebivalstva v druge regije. 

 

Pri tem moramo omeniti, da lahko dnevna migracija delavcev v nekaterih regijah pomembno 

vpliva na BDP na prebivalca. Neto pritok dnevnih delovnih migrantov v te regije poveča 

proizvodnjo do take ravni, kakršne ne bi bilo mogoče doseči samo z lokalnim aktivnim 

prebivalstvom. Posledica tega je, da je lahko BDP na prebivalca v teh regijah precenjen, v 

regijah z neto odtokom dnevnih delovnih migrantov pa podcenjen (SURS 2012). To bi lahko 

veljalo predvsem za osrednjeslovensko regijo, v katero dnevno migrira kar 67204 delavcev 

(glej Prilogo B). 

 

Na sliki 5.1.1 vidimo še en kazalec razvoja regije, in sicer stopnjo registrirane brezposelnosti, 

izražene v %. Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih 

oseb med aktivnim prebivalstvom. Stopnja registrirane brezposelnosti po statističnih regijah je 
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prikazana glede na stalno prebivališče delovno aktivnih prebivalcev in registriranih 

brezposelnih oseb (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2012). 

 

Tudi tu pomurska regija izstopa z najvišjim deležem brezposelnosti. Ta znaša 15,9 odstotka  

in je za 6,8 odstotka višja od slovenskega povprečja (9,1%). Najnižjo stopnjo (6,8%) je 

zabeležila osrednjeslovenska regija.  

 

Svetlik (1987, 286) regiji z visoko stopnjo brezposelnosti pripisuje visoko fluktuacijo na 

tržišču delovne sile. Več migracij pa pomeni večji beg možganov. Tudi Kovač (2003, 63) 

poudarja, da številne ekonomske študije dokazujejo, da migracijski tokovi lahko nastajajo 

zaradi daljšega obdobja brezposelnosti. 

 

5.1.1 Višina dohodka kot motivacijski dejavnik 

 

Naslednji kazalec razvoja pomurske regije je povprečna mesečna bruto plača na zaposleno 

osebo. Kot lahko vidimo na spodnji sliki 5.2, je ta leta 2009 znašala 1488,19 EUR. Najnižja 

zabeležena je v notranjsko-kraški regiji (1.290,19 EUR), z 1.295,54 EUR ji sledi koroška 

regija, tretja od spodaj navzgor pa je pomurska regija z 1.307,82 EUR na zaposleno osebo. 

Najvišje plače imajo prebivalci osrednjeslovenske regije (1.683,77 EUR).  

 

Glede na čas gospodarske krize, v kateri živimo, ter na reforme, ki nas v prihodnosti čakajo, 

vsak posameznik gleda na to, da bo imel s svojo plačo čim lepše življenje. Cene živil se 

dvigajo, zneski plač pa ostajajo isti ali se celo manjšajo. Zaradi tega menim, da je razlika 

375,95 EUR mesečne bruto plače med pomursko in osrednjeslovensko regijo kar velik motiv 

za iskanje službe v slednji, a ne največji. Kot pravi Klinar (1976), so bolj kot zaslužek 

pomembni kvaliteta dela, dobri delovni odnosi in pozitivna organizacijska klima.  
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Slika 5.2: Kazalec gospodarskega razvoja statističnih regij; povprečna mesečna bruto plača na 

zaposleno osebo v EUR, leto 2009 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2012). 
 

Ugotovitve, ki smo jih dobili s pomočjo kazalcev gospodarskega razvoja, kažejo na slabo 

gospodarsko razvitost pomurske regije. Če domnevamo, da gospodarska razvitost vpliva na 

beg možganov, potem lahko sklenemo, da je slaba gospodarska razvitost pomurske regije 

vzrok za negativni selitveni prirast (Tabela 5.1), kar pomeni večji beg možganov iz Pomurja. 

 

5.2 Tok bega možganov 

 

Definicijo notranjih selitev že poznamo, omeniti pa moramo, da je pri analizi notranjih selitev 

(predvsem časovnih vrst podatkov) treba upoštevati nekaj dejavnikov. Omenja jih Dolenc 

1998, 544), in sicer da je zajetje podatkov o selitvah povsem odvisno od spoštovanja 

zakonskih predpisov o evidenci nastanitve (neprijavljanje sprememb naslova stalnega 

prebivališča je značilno zlasti za večja mesta); da dejanska in registrirana selitev pogosto nista 

časovno usklajeni; da je začasno prebivališče mogoče podaljševati vsako leto, s tem pa so 

nekatere take selitve že pridobile trajni značaj, v statističnem smislu pa niso evidentirane; ter 

da je delovne migracije težko evidentirati. 

 

Kot vidimo na spodnji sliki 5.3 so največji toki notranjih selitev namenjeni v podravsko 

regijo, kjer Maribor kot drugo največje slovensko mesto ponuja tako možnosti izobraževanja 

kot možnosti zaposlitve. Veliko Pomurcev se seli tudi v osrednjeslovensko regijo, vse ostale 

selitve v druge statistične regije Slovenije pa so zanemarljive. In zakaj podravska regija beleži 
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več imigrantov iz Pomurja kot osrednjeslovenska regija? Zaradi univerzitetnega in 

zaposlitvenega središča, predvsem pa zato, ker je relativno blizu. V tabeli vidimo tudi, da se je 

ta tok migrantov tako v podravsko kot v osrednjeslovensko regijo kar precej povečal po letu 

2008. Razlog za to je ta, da se je leta 2008 zgradila in odprla pomurska avtocesta, ki je 

prispevala k boljši prometni povezavi od Murske Sobote do Maribora in nato naprej do 

Ljubljane (DARS 2012), s tem pa odprla pot tudi imigrantom in dnevnim migrantom iz 

Pomurja. 

 

Slika 5.3: Notranje selitve iz Pomurja v ostale statistične regije Slovenije, v obdobju 2004-

2010 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2012). 
 

Na sliki 5.4 imamo predstavljene notranje selitve po starostnih skupinah leta 2009. Kot 

vidimo, se največ selijo mlade generacije, in sicer starosti 25–29 let (15884 selivcev), sledijo 

jim mladi starosti 20–24 (13897) ter za njimi še 30–34 letniki (12870). Glede na te podatke 

lahko sklenemo, da so selivci večinoma študentje med 20 in 34 letom starosti, ki dokončujejo 

dodiplomski, podiplomski, magistrski ali doktorski študij. 
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Slika 5.4: Notranje selitve po starostnih skupinah, Slovenija, leto 2009 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2012). 
 

Malo držav je takih, ki registrira stopnjo kvalificiranosti svojih imigrantov, zato je te tokove 

težko spremljati. Na primeru le-teh se lahko jasno razbere nagnjenost povečanega dotoka 

»možganov«, ki ni slučajna in spontana, ampak je rezultat zavestne migracijske politike. Za 

nerazvite države je takšen beg možganov velika izguba človeškega kapitala, čeprav jim 

pogosto ne morejo ponuditi delovne in profesionalne perspektive (Mesić 2002, 121). 

 

Tudi mi smo v tem razdelku ugotovili, da notranje selitve leta 2009 potekajo največ v 

podravsko in osrednjeslovensko regijo ter da se največ selijo mladi v starosti 20–34 (Slika 

5.3), ob tem pa domnevamo, da je beg možganov mlade generacije iz pomurske regije prav 

tako usmerjen v podravsko regijo. 

 

5.3 Beg možganov po vstopu Slovenije v Evropsko Unijo 

 

Migracije postajajo pričakovan in normalen del življenja, zlasti za mlade moške in vedno bolj 

za mlade ženske (Bretell in Hollifield 2008, 17–18). Tako predvsem mlade generacije 

(Priloga C) množično odhajajo v tujino; najprej študirat, nato delat. Te selitve imenujemo 
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meddržavne oziroma zunanje selitve, kjer se prebivalec Slovenije odjavi iz naslova svojega 

stalnega prebivališča z namenom, da se bo odselil ali začasno odšel v tujino (SURS 2012). 

 

V nadaljevanju bomo analizirali beg možganov iz pomurske regije v tujino pred in po vstopu 

Slovenije v Evropsko unijo. Ta se je zgodila 1. maja 2004 in takrat so se vrata za migriranje v 

in iz države še bolj odprla. Pri takih meddržavnih migracijah nam daje register podatke o 

odprtih migracijskih tokovih emigrantov in imigrantov. Podatki o odseljenih v tujino so manj 

natančni, ker se mnogi emigranti ne odjavijo, hkrati pa ni prave možnosti kontrole emigracij 

(Malačič 2003, 156). 

 

Ponovno se osredotočimo na mlado generacijo starosti 25–29 let in ugotovimo, da je selitveni 

prirast pred letom 2005 negativen, torej je beg možganov večji, po letu 2004 pa je selitveni 

prirast s tujino pozitiven (glej Slika 5.5). To pomeni, da se je v Pomurje več mladih priselilo 

kot odselilo. Ta pozitiven prirast traja po vstopu Slovenije v EU, torej od leta 2005 pa do leta 

2009, ko se stanje obrne in se v tujino odseli 450 mladih, priseli pa se jih le 414. Isti, torej 

negativni selitveni prirast s tujino, se beleži tudi leta 2010. Zanimivo pri tem je, da najbolj 

migrirajo mladi moški, a se v zadnjih letih beleži vedno večje migriranje žensk. 

 

Slika 5.5: Meddržavne selitve iz Pomurske regije, leto 2009 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2012). 
 

Beg možganov mladih iz Pomurja je bil po vstopu Slovenije v Evropsko unijo sprva manjši, v 

zadnjih letih pa se je ponovno povečal. 
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6 PREDLOG UKREPOV ZA ZMANJŠANJE BEGA MOŽGANOV 

 

Pomurska regija spada med manj razvite pokrajine in v kateri velja prepričanje, da v njej ni 

nobenih možnosti za primerno zaposlitev, ki bi ljudem omogočila dober zaslužek in 

kakovostno življenje. Da bi bil razvoj in napredek regije očiten ter viden, so za to nujni 

izobraženci in intelektualci, ki pa žal zapuščajo domačo regijo, ker ne najdejo sebi primernega 

dela. Študenti, ki se šolajo zunaj pomurske regije, se vanjo velikokrat več ne vrnejo, kajti trg 

dela jim nudi veliko manj, kot na primer osrednjeslovenska in podravska regija, kjer sta naši 

največji univerzitetni središči. Tam študentje večinoma tudi dobijo svojo prvo zaposlitev in 

zato tam tudi ostanejo. Pomurje pa ostaja prežeto s starejšo populacijo, mladimi, ki so brez 

izobrazbe in brezposelni ter z zaposlenimi, ki imajo glede na strukturo gospodarstva nizko 

izobrazbo.  

 

Vsaka regija se z novimi izobraževalnimi programi na področju visokega šolstva, 

univerzitetnih in podiplomskih programov trudi narediti študij prebivalstvu čim bolj dostopen, 

kajti kakovost in organiziranost dodiplomskih in podiplomskih programov imata na razvoj in 

konkurenčnost gospodarstva regije zelo pomemben vpliv. Žal je v našem primeru velik 

problem oddaljenost študijskih središč, zato je potrebno za tiste, ki študirajo izven kraja 

bivanja, potrebno najti primeren način, kako jih obdržati v regiji. Za to je potrebno poseči po 

več strategijah ohranjanja mladih raziskovalcev v regiji in po različnih kombinacijah le-teh. 

 

Mladi po končanem študiju v pomurski regiji težko najdejo zaposlitev. Zato je pomembno, da 

se ukrepa že v času študija. Namreč, ena izmed rešitev je finančna podpora študentom. Če je 

ta v obliki kadrovskih štipendij, dobijo študenti po končanem šolanju priložnost zagotovljene 

»prve« zaposlitve, kjer si lahko nabirajo prve izkušnje. Namreč, vsak študent si že med 

študijem želi pridobiti praktične izkušnje, zaradi katerih bi bili po končanem študiju 

konkurenčnejši in uspešnejši pri iskanju zaposlitev, ker pa je to dandanes težko izvedljivo, mu 

lahko ponudimo vsaj prvo zaposlitev, kjer si le-te začne nabirati. Živimo v času, ko je 

zaključek študija težka prelomnica za vsakogar, ki delovnega mesta nima zagotovljenega, 

kajti v času šolanja nam je omogočeno zelo malo praktičnih izkušenj, ki bi jih nujno 

potrebovali, ko iščemo svojo prvo zaposlitev. V Pomurju bi tako bilo potrebno navezovati stik 

s podjetji, ki se zavedajo pomena kakovosti zaposlenih in so pripravljena v potencialne kadre 

vlagati že v času študija. Študentje bi tako že v času študija dobili bodočega delodajalca. 
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Lahko pa študente finančno podpremo tudi s spodbudami, kot so štipendije v enkratnem 

znesku, aktivno vključevanje študentov v različne razvojne projekte, nudenje pomoči ob 

iskanju zaposlitev, organizirani in subvencionirani prevozi v univerzitetna središča ter 

zagotovitev lažjega dostopa do stanovanj (Nidorfer 2005,12).  

 

Kot primer navajam zvezno državo Pensilvanijo v ZDA, kjer sta se dve lokalni neprofitni 

organizaciji odločili za sodelovanje s skupnim ciljem – obdržati mlade doma in s tem 

preprečiti beg možganov. Njuno prizadevanje je doseglo, da študentski odbor zagotavlja 

štipendije za dvoletno in štiriletno izobraževanje na področju inženirstva ter medicine, poleg 

tega pa uvajajo že dijake na delo v lokalni industriji. S tem jim želijo pokazati, da obstajajo 

dobra delovna mesta v njihovem kraju, za katera se potem ljudje tudi izobražujejo. Tako 

uspejo zapolniti iskane zaposlitve doma in delovnih mest ne iščejo v tujini (Dino, 2011). 

 

Eden izmed ukrepov bi lahko bile tudi razne info-točke, kjer bi bodoči študentje našli 

informacije o tem, katere študijske smeri so zaželene, katera delovna mesta so v Pomurju 

najbolj iskana, katera podjetja nudijo razne finančne pomoči (štipendije idr.). Ob tem bi se z 

zagotavljanjem informacij o možnostih študija, zaposlovanja, samozaposlovanja in 

podjetništva Pomurje promoviralo kot privlačna lokacija za študente in raziskovalce.  

 

Nekatera uspešna podjetja v Pomurju5 že dlje časa stremijo k spodbujanju in sofinanciranju 

podiplomskega izobraževanja svojih zaposlenih, spodbujajoče pa je, da se v zadnjem času v 

Pomurju nudi vedno več študija na podiplomski ravni, s čimer bi bila tistim, ki se po 

končanem dodiplomskem študiju ne odločijo za nadaljevanje študija, dana možnost, da se 

vanj vključijo kasneje, ob delu v domači regiji. Tak ukrep bi bil v današnjem času še najbolj 

ugoden predvsem z vidika stroškov. 

 

Poleg tega sama menim, da je potrebno v pomurski regiji pripraviti take študijske programe, 

ki bodo s svojo kakovostjo ter študijskim in raziskovalnim okoljem konkurenčne v 

privabljanju študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. S kakovostno prenovo in 

odpiranjem novih programov bi pomurski visokošolski zavodi postali privlačnejši za domače 

                                                 
5 SGP Pomgrad, d.d., Roto Pavlinjek, d.o.o., Kema Puconci, d.o.o., Transpak, d.o.o., Medicop, d.o.o. in 

Carthago, d.o.o. 
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in »tuje«6 strokovnjake ter študente. To bi dosegli tudi z inovativnim pristopom, kot je 

nudenje študijskih programov v enem od tujih svetovnih ali sosedskih7 jezikov.  

 

Tako za Pomurje kot za Slovenijo je pomembno tudi priznanje in vrednotenje v tujini 

pridobljenega izobraževanja, spretnosti in znanj. Študentje, ki študirajo v tujini in imajo željo 

vrniti se nazaj v Slovenijo, so zelo pomembni za razvoj regije oziroma države, saj prinesejo 

nova, drugačna, morda inovativnejša znanja ter spretnosti. A ker se formalno določanje 

nazivov poklicne in strokovne izobrazbe v nekaterih (tujih) državah razlikuje od slovenskih 

nazivov, bi le to lahko bil razlog, ki študente zadrži v tujini, saj bi imeli doma administrativne 

probleme glede tega. 

 

Čeprav je v Sloveniji vzpostavljen sistem priznavanja spričeval in diplom na podlagi Zakona 

o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) (2004), ki uvaja sodobnejši sistem 

priznavanja in vrednotenja tujih ter slovenskih listin o izobraževanju ter v postopkih in 

merilih upošteva načela in principe preoblikovanja izobraževalnih sistemov, bi le-ta lahko bila 

enostavnejša. 

 

V Sloveniji bi torej bilo potrebno proučiti možnosti za hitrejši in enostavnejši način 

priznavanja ter vrednotenja formalnega in neformalnega izobraževanja v tujini ter bolj 

podpreti strokovnjake, ki se vračajo domov po opravljenem študiju v tujini. 

 

Beg možganov lahko zmanjšamo predvsem s politiko zmanjšanja velikih razlik med regijami, 

kar pa samo Pomurje nima v svojih zmožnostih. Pri tem je potrebno prestrukturiranje s strani 

države oziroma celo Evropske unije. Eden izmed takšnih projektov je Evropski sklad za 

regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), ki predstavlja finančni instrument evropske 

kohezijske politike za obdobje 2007–2013 (Evropski sklad za regionalni razvoj 2012). ESRR 

je namenjen predvsem krepitvi ekonomske in socialne kohezije ter pomoči pri odpravljanju 

največjih razvojnih neravnovesij v regijah Skupnosti8.  

 

                                                 
6 »Tuje« v smislu tistih, ki živijo izven pomurske regije; v drugih statističnih regijah Slovenije in v tujini. 
7 Pod izrazom »sosedski jezik« razumemo tuje jezike naših sosed držav in sicer, države sosede pomurski regiji 

so Madžarska, Hrvaška in Avstrija. 
8 Skupnost kot krajši naziv za Evropsko skupnost (ES). 



36 

ESRR tako prispeva k zmanjševanju vrzeli med stopnjami razvitosti različnih regij. Gre za 

regije z najbolj omejenimi možnostmi, vključno s podeželskimi in mestnimi območji, 

nazadujoče industrijske regije ter območja z geografskimi in naravnimi ovirami. Projekt, ki ga 

je Slovenija pripravila za obdobje 2007–2013, zajema dva operativna programa, in sicer 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov in Operativni program razvoja 

okoljske in prometne infrastrukture (Evropski sklad za regionalni razvoj 2012). 

 

Takšni in podobni projekti bi dvignili gospodarsko raven Pomurja, s tem pa izboljšali tudi vse 

dejavnike, ki so vzrok bega možganov. 

 

Ker pa takšni projekti nimajo takojšnjih učinkov, bi bilo v Pomurje zelo dobrodošlo pridobiti 

tujce z velikim finančnim kapitalom. Le-ti v zadnjem času odkupujejo mala slovenska podjetja 

oziroma gradijo in vlagajo v svoje, nove naložbe. Spodbujanje priseljevanja migrantov 

oziroma vlagateljev za razvojno spodbudne naložbe bi za pomursko regijo pomenilo 

ustvarjanje novih delovnih mest in prenos inovativnih znanj, kjer bi se lahko zaposlili ali vsaj 

nabirali dodatna znanja naši, domači raziskovalci (Strategija ekonomskih migracij 2010). 

 

Za rast in konkurenčnost pomurskega gospodarstva in krepitev človeških virov se bo morala 

pomurska regija potruditi, da zadrži svoje visoko usposobljene delavce. Eden izmed načinov 

je hitra in učinkovita reakcija tako na sprotno povpraševanje po strokovnjakih kot na v bližnji 

prihodnosti pričakovano pomanjkanje delovne sile v določenih znanjih, strokah in poklicih. 

Pri tem je nujna dobra proučitev, izdelava in vzpostavitev mehanizma za natančne in 

učinkovite analize potreb po visoko usposobljenih delavcih (Strategija ekonomskih migracij 

2010). 

 

To zahteva skupno delovanje državnih in lokalnih organov, gospodarstva, trga dela, socialnih 

partnerjev in širše družbe.  

 

Prav zaradi tega bi se moralo okrepiti povezovanje med državo in lokalnimi oblastmi, poleg 

tega bi se moralo okrepiti tudi povezovanje med univerzami in drugimi visokošolskimi 

institucijami z regijskimi raziskovalnimi ustanovami javnega in zasebnega sektorja ter s 

pomurskimi podjetji. Lahko bi se sklenil tudi sporazum med lokalnimi oblastmi in državo, in 

sicer na način, da druge regije ne bodo dejavno zaposlovale v sektorjih, ki jih dotična (v 

našem primeru pomurska) regija označi kot ogrožene.  
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Kot zadnji, a zelo pomemben dejavnik za zmanjšanje bega možganov bi omenili še ustrezno 

delovno klimo za delovanje strokovnjakov (Klinar1976, 49). Podjetja v Pomurju bi morala 

strokovnjakom nuditi ustrezne osebne dohodke, povečevanje profesionalnih možnosti, 

možnost napredovanja, dodatnega izobraževanja, urediti infrastrukturo in stanovanja ter 

okolje za uspešno družinsko in družabno življenje. Strokovnjake je potrebno za svoje delo 

nagraditi in jim omogočiti vpliv na razvoj gospodarstva. 

 

Ukrepov za zmanjšanje bega možganov iz Pomurja je veliko, a so večinoma pogojeni z 

državnimi zakoni in usmeritvami, zaradi česar je marsikatera namera delovanja na lokalni 

ravni onemogočena. 

 

7 SKLEP 

 

Beg možganov je pojav, ki se pojavlja že vrsto let, a se je v zadnjih nekaj letih dramatično 

povečal. Razlog za to je med drugim globalizacija sveta, odpiranje vrat znotraj Evropske 

Unije pa tudi boljše komunikacijske poti po celem svetu.  

 

Selitveni tokovi potekajo iz slabše razvitih regij oziroma držav v bolj razvite in bogatejše 

regije. To za države v razvoju pomeni izgubo izobraženega človeškega kapitala, kar prinaša 

same negativne posledice; upadanje števila prebivalstva in njegovo staranje, ogroženost trga 

dela in izgubo nacionalnih sredstev. Nasprotno pa so razvite države vesele dotoka novih 

strokovnjakov in novih znanj, saj se jim s tem poveča gospodarska rast, konkurenčnost na 

trgu dela in motivacija za delo. 

 

V diplomski nalogi sem želela opozoriti na problem bega možganov iz Pomurja.  

 

Pomurska regija je najmanj razvita regija v Sloveniji. To sem potrdila tudi v nalogi, saj je 

Pomurje glede na plače in BDP na zaposlenega daleč pod slovenskim povprečjem, glede na 

stopnjo brezposelnosti pa daleč nad slovenskim povprečjem.  

 

Ker je gospodarska razvitost pomurske regije slaba, beg možganov iz nje pa velik, lahko 

domnevamo, da je gospodarska nerazvitost eden glavnih razlogov za odhod izobražencev, s 

tem pa potrdimo Hipotezo 1. Pomemben motivacijski dejavnik za odhod iz pomurske regije je 

tudi višina dohodka, kajti izobražen kader ne vztraja v regiji s slabimi zaposlitvenimi 
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možnosti in z majhno plačo, če lahko migrira nekaj kilometrov stran v sosednjo regijo, kjer so 

ti zaposlitveni pogoji boljši in plača višja.  

 

Notranje selitve med regijami so pogoste in vsakodnevne. Tok selitev iz pomurske regije je 

največji v univerzitetna središča, saj se mladi tam šolajo, priložnostno delajo in nemalokrat 

tam tudi ostanejo. Glede na podatke je največ migrantov iz Pomurja migriralo v podravsko 

regijo, na drugem mestu je osrednjeslovenska regija. Tam so dobre možnosti izobraževanja in 

zaposlovanja, ki jih v Pomurju ni. Namreč, že samo izobraževanje je mladim po končani 

srednji šole nedostopno, saj regiji primanjkuje kakovostnih izvajalcev programov 

izobraževanja in usposabljanja. Hipotezo 2 lahko delno potrdimo, saj je tok v 

osrednjeslovensko regijo velik, a ne največji. 

 

Tudi selitve preko meje so se v zadnjih letih povečale. V nalogi sem primerjala podatke 

selitvenega prirasta s tujino pred vstopom Slovenije v Evropsko Unijo in po njej. Ugotovila 

sem, da se je takoj po vstopu Slovenije v EU v Pomurje več ljudi priselilo kot odselilo, To si 

lahko razlagam samo tako, da so se po odprtju mej, raziskovalci, odseljeni v tujino, vrnili 

domov in poskušali zaživeti tu. A ker se je leta 2009 začel beležiti negativni selitveni prirast, 

so gospodarske razmere te in druge raziskovalce najverjetneje prisilile na odhod nazaj v 

tujino. S temi ugotovitvami moramo Hipotezo 3 delno potrditi, kajti čeprav je bil beg 

možganov neposredno po vstopu Slovenije v EU manjši, je le ta začel v zadnjih letih 

naraščati. 

 

Glede na analize, ki sem jih opravila, lahko zaključim, da je Pomurje v slabi gospodarski 

situaciji, kajti poleg nizke gospodarske razvitosti jo obremenjuje še povečan tok bega 

možganov iz regije. Čeprav se regionalne razvojne agencije z razvojnimi strategijami borijo 

za boljši status Pomurja, pa to ni zadosti. Potrebna je namreč pomoč države. Žal pa živimo v 

času, ko je stanje v državi Sloveniji daleč od želenega; brezposelnost in stroški se povečujejo, 

denarja v državi primanjkuje. Mladi zato ne vidimo več perspektive za obstoj v Sloveniji in se 

raje odpravimo novim možnostim naproti. Zadržali bi nas lahko tako, da bi nam ponudili 

možnost podiplomskega izobraževanja v domači regiji, ustrezne, in potrebam gospodarstva 

primerne študijske programe, možnost zaposlitve po končanem študiju in omogočili izzivalno 

delovno okolje s pozitivnim ozračjem. 
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Migranti pomurske regije si prizadevajo za izboljšanje materialne življenjske ravni, za 

blaginjo zase in za svojo družino in so zato usmerjeni v regije z boljšimi ekonomskimi 

možnostmi. Te se kažejo v možnostih in raznovrstnosti zaposlovanja, v boljših priložnostih za 

podjetniško in investicijsko dejavnost, večjih plačah, v boljših delovnih razmerah, poklicnem 

napredovanju in vrsti drugih ekonomskih ugodnosti novega okolja, kot na primer na 

stanovanjskem področju ali v potrošni izbiri. Ker tega Pomurje zaenkrat še ne more nuditi, 

bomo v prihodnosti priča še večjemu begu možganov, vse dokler ne bo pomurska regija 

postala privlačna za mlade raziskovalce. 
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Priloga A: Bruto domači proizvod na prebivalca v odstotkih in v EUR, leto 2009 

 BDP na prebivalca, indeks BDP na prebivalca, EUR
Pomurska 65,7 11,359
Podravska  83,6 14,452
Koroška 74,9 12,958
Savinjska 89 15,396
Zasavska 66,4 11,488
Spodnjeposavska 85,6 14,805
Jugovzhodna Slovenija 92,4 15,978
Osrednejslovenska 142,6 24,66
Gorenjska 82 14,189
Notranjsko-Kraška 72,4 12,518
Goriška 94,6 16,358
Obalno-Kraška 109 18,848
SLOVENIJA 100 17,295

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2012). 
 

Priloga B: Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov), medregijski delovni migranti po 

statistični regiji delovnega mesta, leto 2009 

Statistična regija Delovni migranti med statističnimi 
regijami po statistični regiji delovnega 
mesta 

SLOVENIJA 127139

Pomurska 2241

Podravska 11442

Koroška 1365

Savinjska 12095

Zasavska 1711

Spodnjeposavska 2624

Jugovzhodna Slovenija 6349

Osrednjeslovenska 67204

Gorenjska 7852

Notranjsko-kraška 2857

Goriška 4509

Obalno-kraška 6890

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2012). 
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Priloga C: Meddržavne selitve po starostnih skupinah in državljanstvu, Slovenija, leto 2009 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2012). 
 

 

 


