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Demografski podatki Pomurske regije

● pregled regije - selitveni prirast se razlikuje in v mestih je manjši kot na 
podeželju

● Izstopa po najnižjem naravnem prirastu -4,0
● najmanjši delež tujih državljanov je 1,7%
● negativen selitveni prirast -0,3
● najmanj ugodna starostna sestava
● izobrazbena sestava manj ugodna, ⅓ prebivalstva ima dokončano srednjo šolo

št. prebivalcev 114649

mesečna neto plača 1004,11€

skupni prirast/ selitveni prirast -4,3 / 0,3 na 1000 prebivalcev

povprečna starost 45,2  (slo 43,3)



Migracije v našem lokalnem okolju
● Več ljudi se odseli kot priseli

● vsakodnevne, tedenske, počitnice

● dnevno se selimo zaradi izobraževanja in dela (iz regije in v 

regijo)

● veliko ljudi dnevno migrira na delo v Avstrijo

● 35,9% priseljencev v Pomurju predstavljajo državljani Hrvaške, 

11,75% iz Nemčije ter 12,3% iz Bosne in Hercegovine



Cilji trajnostnega razvoja v našem okolju
Zdi se nam pomembno, da moramo doseči CTR v lokalnem 
okolju, da se ljudje ne bi odseljevali.

● CTR 1 - odprava revščine
● CTR 11 - trajnostna mesta in okolje
● CTR 4 - kakovostno izobraževanje
● CTR 15 - življenje na kopnem  (varovanje okolja)
● CTR 13 - podnebni ukrepi 
● CTR 10 - zmanjšanje neenakosti znotraj države



Dodatno vprašanje
●Na kaj pomislite ko slišite besedo migracije?

●58 anketirancev starosti od 16-20 let

begunci 51 glasov 

počitnice 3 glasovi

šola 1 glas

delo 2 glasova

živali 1 glas



Vprašalniki se nanašajo na priseljence

● odgovorilo 33 vprašanih
● 23 Ž , 9 M, 1 se ne želi opredeliti
● starost anketirancev je bila od 14- 58 let. Največ je bilo starih 16 (5) in 

18 (5) let. 



Kaj bi želeli izpostaviti?

● 93,8% anketirancev meni, da Slovenija ni ciljna država, 
● 65,5% meni, da v Sloveniji niso našli tega, kar so iskali
● večina anketirancev meni, da bi se migranti morali naučiti slovenski jezik, 

pod pogojem, da bi ostali v Sloveniji
● Slovenci glede na anketo slabo sprejemamo migrante
● pod besedo migrant si danes predstavljamo begunce



Zaključek

Če bomo začeli migracije povezovati s cilji trajnostnega 
razvoja, bomo imeli trajnostni svet ter bomo lažje shajali ter 

lepše živeli.

Ljudje ne bi migrirali, če bi jim bilo v svoji domovini lepo.

Vsak migrant beži s svojim razlogom. 


