
0 
 

 

 

 

 

 

 

DEMOGRAFSKA PROJEKCIJA ZA OBČINO 

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 

1. faza 

 

 

 

Naročnik: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 

 

Izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 

Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, Ljubljana 

 

 

Projektna skupina: Peter Repolusk, dr. Janez Nared 

 

 

 

Ljubljana, junij 2020 



1 
 

 

Vsebina 
1 Metodologija raziskave......................................................................................................................... 2 

2 Osnovne značilnosti demografskega razvoja občine v desetletju 2008/2018 ..................................... 2 

3 Povzetki rezultatov demografske projekcije 2018/2038 ...................................................................... 2 

4 Viri in literatura .................................................................................................................................... 4 

 

 

 

  



2 
 

1 Metodologija raziskave 
 

 Izdelana je bila analitična projekcija z upoštevanjem naravne rasti, slovenskih 

medobčinskih in mednarodnih selitev; 

 projekcija je izračunana za petletne starostne skupine ločeno po spolu in za petletna 

obdobja do leta 2038; 

 celotno projekcijsko obdobje je 2018/2038; leto 2018 je zadnje, za katero so bili že 

publicirani vsi potrebni podatki za izračun projekcijskih koeficientov za ocene bodočih 

rojstev in selitev; 

 koeficienti so bili izračunani iz demografskih trendov občine v obdobju 2008/2018.  

 

 

2 Osnovne značilnosti demografskega razvoja občine v 

desetletju 2008/2018 (nekatere primerjave s Slovenijo so povzete po raziskavi 

Janez Nared in sodelavci 2019…) 

 

 Občina ima 27 naselij, 14 jih ima manj kot 100 prebivalcev, 3 več kot 200; 

 večina naselij je v zadnjem desetletju po številu prebivalcev upadla; 

 skupno število prebivalcev se je od leta 2008 do 2018 znižalo z 2995 na 2854 ali za 4,7 

%; 

 leta 2018 je imela občina nekoliko mlajše prebivalstvo kot celotna Slovenija – delež 

otrok (0 do 14 let) je znašal 16 %, delež starejših od 64 let pa 18,3 %; ustrezna deleža 

za Slovenijo sta bila 15 % in 19,4 %; 

 v občini se je v zadnjem desetletju rodilo 24 oseb več kot pa jih je umrlo; 

 iz občine se je v zadnjem desetletju odselilo 125 oseb več kot priselilo; večina odselitev 

se usmerja v druge slovenske občine, približno šestina v tujino; med odseljenimi izrazito 

prevladuje prebivalstvo, mlajše od 40 let; 

 občina je imela v preteklem desetletju nekoliko višjo rodnost kot Slovenija – na 1000 

žensk v starosti 15 do 44 let se je rodilo 58 otrok, v Sloveniji 55; Rodnost znaša okrog 

75 % vrednosti, potrebne za enostavno reprodukcijo generacije. 

 

 

3 Povzetki rezultatov demografske projekcije 2018/2038 
 

 Na bodoče gibanje (upadanje) števila prebivalstva in spremembe deležev starostnih 

kontingentov bosta vplivala predvsem odseljevanje mladih in prenizka rodnost (kar je 

splošen problem vseh slovenskih regij), ki ne zagotavlja enostavne reprodukcije 

generacij; 

 prebivalstvo občine se bo do leta 2028 v primerjavi z 2018 zmanjšalo za 4,5 %, do leta 

2038 pa za 13,3 %; celotno prebivalstvo Slovenije bo do leta 2028 stagniralo, do leta 

2038 pa upadlo za 3,3 %; 



3 
 

 povprečno letno število rojstev se bo ob predpostavki ohranjanja rodnosti iz zadnjega 

desetletja z današnjih 30 zmanjšalo na 20; 

 število predšolskih otrok se bo po rezultatih projekcije do leta 2028 zmanjšalo za 26 %  

in do leta 2038 za 32 %; 

 število osnovnošolskih otrok se bo po rezultatih projekcije do leta 2028 zmanjšalo za 

14 %  in do leta 2038 za 33 %; 

 število žensk v rodnem obdobju (15 do 44 let) se bo po rezultatih projekcije do leta 2028 

zmanjšalo za 16 %  in do leta 2038 za 27 %; 

 število dijakov in študentov (15 do 24 let) se bo po rezultatih projekcije do leta 2028 

zvišalo za 12 %  (rezultat večjega števila rojstev v Sloveniji med 2007 in 2013) in do 

leta 2038 znižalo za 5 %; 

 število oseb v delovno aktivnem kontingentu (stari 25 do 64 let) se bo po rezultatih 

projekcije do leta 2028 zmanjšalo za 15 %  in do leta 2038 za 28 %; 

 število oseb, starih 65 let ali več, se bo po rezultatih projekcije do leta 2028 zvišalo za 

26 % in do leta 2038 za 44 %; 

 prebivalstvo se bo še posebej po letu 2028 staralo, delež otrok (0 do 14 let) v skupnem 

prebivalstvu bo od 2018 do 2038 znižal s 16 na 12 %, nasprotno se bo delež starih 65 

let in več v istem obdobju povečal z 18 na 30 %. 

 starejše prebivalstvo je edina demografska skupina, ki bo po absolutnem številu 

naraščala. 

 

 

Preglednica 1: Gibanje številčnosti posameznih demografskih kontingentov po demografski projekciji 
2018/2038 - Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. 

            indeks rasti indeks rasti 

kontingent/leto 2018 2023 2028 2033 2038 2018/2028 2018/2038 

predšolski (0 do 5 let) 180 153 133 124 123 73,9 68,3 

osnovnošolski (6 do 14 let) 276 271 238 204 184 86,2 66,7 

dijaki in študenti (15 do 24 let) 267 259 298 290 254 111,6 95,1 

delovna sila (25 do 64 let) 1609 1513 1373 1243 1163 85,3 72,3 

stari 65 in več 522 599 657 730 751 125,9 143,9 

ženske v rodni starosti (15 do 44 let) 500 456 422 377 364 84,4 72,8 

skupno prebivalstvo 2854 2795 2699 2591 2475 94,6 86,7 
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Slika 1: Spreminjanje številčnosti mlajših kontingentov prebivalstva - rezultati demografske 

projekcije 2018/2038 za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici. 
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