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Na obmocju MO Ptuj se v obdObju 00 leta 2008 do 2014 
beleii negativni naravrii prfrastek (-422). Podatek so oa' MO 
Ptuj komentirali z besedarni: .Stanje naravnega prirastl<a v 
obCini je OOraz sploSnih druzbenih razmer, pri earner MO 
Ptuj ni nobena izjema.Za strokovno razlago 0 razlogih za 
takSno stanje bi potrebovali konkretno analizo in ustrezne 
strokovne podlage, za kar bi morali angaiirati vrsto sluib.< 

Ormoi 

Negativen trend v naravnem prirastku se kaie tudi v ob
eini Ormoi. Od leta 2008 je Stevilo prebivalcev upadlo za 
304. Zupan Alojz Sok: .Naravni prirastek je negativen na 
obmoeju eelotne severovzhOOne Siovenije. Glavna vzroka 
sta po mojem mnenju vsaj dva. Kot prvo zelo nizka natalite
ta, ki je sieer znaeilna za vsb driava in tudi Evropo, ter man} 
Sa povpreena iivijenjska doba na severovzhOOu kot v pre
ostalem delu SloveniJe. In kot drugo. OOseijevanje mladih, 
ker oi sluib. Slednje je sieer problem eelotne Siovenije, ker 
nam OOhajajo izobraieni mladi kadri. Na kmetijsko-podeiel· 
skih obmoejih, kot je ormooko obmoeje, pa je ta problem 
Sa nekoliko veeji. Kot opaiam, Je skrb za skladni regionalni 
razvaj v obdobju zadnjih nekaj let povsem zamrla. Sa vee, 
za regionalni razvoj namenjena evropska sredstva se dOOe
ijujejo obmoejem, ki so v slovenskem merilu nadpovpreeno 
razvita. Siovenska driava·tako razvojnlh razlik ne zmanjSu
je, kar je cilj Evropske unije, ampak poveCuje. To bo imelo za 
posledico se veeji OOliv mladih. In tisto, kar tudi zelo skrbi, 
je, da, Siovenija z zapostavijanjem severovzhOOa ne more 
d0se6i veeje prehranske neOOvisnosti. Vse vee je kmetij z 
ostarelimi kmetovalci, kmetuje se Ie Sa zaradi subvencij, 
kar pa je slaba naloiba za prihOOnost.. 

5veta Trojlca 

Kot je pojasnil zupan oOOne Sveta Trojica v Siov. goricah 
Dar\(o Fras, je glavni razlog za negativni prirast prebiva~ 
eev v obCini izioeitev dela naselja Zg. PorCie in prikljueltev 
slednjega k naselju Sp. Porcie, ki je v ObCini Lenart .• Spre
memba se je zgOOila v letu 2010 in takrat se je zmanjSalo 
stevilo prebivaicev za vee kot je prikazan negativni trend 
v tern obdobju,< je pojasnil zupan Fras in Sa dejal: .Drug; 
razlog pa je v izredno neugOOni starostni strukturi prebival
soo v nasi obeini (velik delei starejsih), kar pa je gotovo 
posledica neenakomernega razvoja v preteklosti, katerega 
posledica je bilo OOseljevanje mladih. Ob nastanku obCine 
smo imeli recimo veliko premalo in staro solo. telovadnico, 
v vrtcu prostora komaj za nekaj vee kot dvajset otrok, ne
ustrezna zunanja igriS6a, ltd ... Tudi komunalna oprema je 
zelo zaostajala. Od nastanka obCine do danes je bilo na 
tern veliko posto~enega: prenovljena in dograjena osnovna 
501a, veenamenska sportna dvorana, nova 50lska igriSCa, 
izgrajeni kanalizacija in dYe eistllni napravi, vOOovod, eevna 
kanalizacija za optieno Sirokopasovno omreije, itd ... Sa ve
dno pa nam ni uspelo spodbuditi gradnje veCstanovanjskih 
objektov, predvsem tudi zato, ker so vsa zemljisCa, ki bi bila 
primerna za tako gradnjo, v zasebni lasti .• 
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Podravje • V dvanajstih obeinah vee, v petnajstih manj prebiva/cev 

Najvecji padee na ptuju, najve 
Cepray se ilrie spodnJepodraysko In blstrliko obmoeJe ne more pohyalHI s posebno lepo demo
grafsko sllko, pa Je yendar razveselJujoea deJstvo (Ysaj po zadnJlh podstklh Statlstlcnega Urada 
RS), da Je iteyllo preblyalcay y zadnJlh osmlh letlh y vseh 27 YkJjueenih obClnah nekollko poraslo, 
In slcar za 481 dui. SkupaJ Je tako na omeiljenem obmoeJu Jullja letos ilYelo 136.119 IJudl. Zanl. 

. miyo pa Je, da sa Je iteyllo obCanoy najbolj znlialo y MO ptuj, y Ormoiu, pa tudl y Majiperku In SY. 
TroJlci y Sloyensldh gorlc:ah. Na drug! stranl so obClne Sloyenska Blstrlca, Zam In Lenart, pa tudl 
Benedikt In Gorlinlca, kJer sa lahko danes pohvalljo s preceJ YeC obCani kot leta 2008. 

Benedikt Destrnik 
Na obmoeju obeine je v 

prvem poUetju letos bivalo 
2.646 obeanov in obeaok, kat 
je pet manj kot konec lanskega 
leta. Sicer pa se je stevilo obCa
nov od leta 2008 poveealo za 
119 .Ob tem se je lani v Bene
dikt 35 Ijudi vee priselilo kot 
odselilo, medtem ko je leta 
prej obeino zapustilo 16 Ijudi 
vee, kot se vanjo priselilo. !.ani 
se je rodilo 27 obeanov, kar je . 
sedem vee kot leta 2012, ko se 
je rOOilo' 20 otrok, umrlo pa je 
12obeanov. 

2.343 prebivalcev, konec lan
skega leta 2303, od leta 2008 
pa· se je stevilo obCanov in 
obCaok poveCalo za 65. V 
obCino, ki je od ustanovitve 
leta 2006 le pred stirimi leti 
zabeleiila negativni seUtveni 
prirast, se je lani priselilo 31 
Ijudi vee kot odselilo. V minu
lem letu se je rodilo 24 otrok, 
predlani pa dva vee. 

Obeina v Siovenskih gori- -
cab letos steje 2.609 obeanov 
in obeaok, kar je 62 manj kot 
leta 2008 in Sest manj kot 
lani. V letu 2013 se je rodilo 
30 otrok, leta prej 26. Pray 
tako leta 2012 se je 50 Ijudi 
vee odselilo kot priselilo, lani 
pa se je trend obrnil in se je 

Cerkvenjak 

na Destrnik 
priselilo 23 
vee obeanov 

in obCank, 
kot jo za
pustilo. 

V Cerkvenjaku biva skupno 
2.015 obeanov in obeilDk, kar 
je 15 vee kot leto prej, a 45 Dornava 

Siovenska Bistrica 
(+813) 

manj kot pred sestimi leti. Deiela liik' ,riev'e tud' 
La . ., d'l 22 k -,) lena 

ru se )e .0 10 otro,. d b" P d .. ka 
dva ex kot It' I Izme 0 cm 0 raYja, v te-Vee 0 pre), umr o. . 
pa je 26 Ijudi. V letu 2013 se . n ktos blva m~j. obeanov in 
je vee Ijudi v obeino priselilo obcaok kot pre)sn)a leta. LetoS 
kot odselilo, in. sicer je razli- Dornava steje 2.892 prebival
ka zn.sala 13, leta 2012 pa je cev,kat je 24 roanj kot lani in 
bila raz1ika negativna kot tudi 50 manj kot leta 2008. Sarno v 
prejsnja leta. zadnjill dveh [etill se je iz ob

Clrkulane 
Obeina Cirkulane je imela 

v letosnji prvi polovici leta 

Obcinalleto 

Cine izselilo 62 Ijudi vee kot 
priselilo. Ob tem so Dornav-. 
eani lani zabeleiili 26 rojstev, 
predlani tri manj. 

2008 2014 
Stevilo prebivalcev 

Benedikt 2345 2464 
Cerkvenjak 2060 2015 
Cirkulane 2278 2343 
Destrnik 2671 2609 
Dornava 2942 . 2892 
Gorisnica 3895 4002 
Hajdina 3720 3732 
Jursinci 2369 2391 
KidriCevo 6604 6595 
Lenart 7800 8224 

Majsperk 4071 3932 
Makole 2058 2023 
Markovci 3984 3987 
Ormoz 12723 12419 

Podlehnik 1922 1856 
Poljcane 4490 4469 
Ptuj 23651 23229 
Siovenska Bistrica 24363 25176 
StarSe 4050 4089 
SvetaAna 2384 2330 
Sveta Trojica v Siov. goricah 2215 2087 
Sveti Andraz v Siov. goricah 1222 1164 
SvetiTomaz . 2104 2071 

T rnovska vas 1320 1348 

Videm 5514 5562 
Zavrc 1526 1773 
Letale 1357 1335 

; 

Gorisnica 
Obeino Gorisnica, ki se 

razteza med ravninskim 
poljskim in haloskim gri
eevnatim svetom, obU
kUjeta 4.002 obeana. To 
je 34 manj kot lani, a 107 vee 
kot leta 2008. V GoriSnici se 
je lani rodilo 38 otrok, leta 
prej 33. Omenjena obCina je 
veCino let v minulem desetle
tju beleiila pozitiven seHtveni 
prirast, lani pa se je ta trend 
obrnil, saj se je jz obeine izse
lilo 15 Ijudi vee kot priselilo. 

Hajdina 
3.732 prebivalcev je stela 

obCina Hajdina v prvi polovi· 
ci letosnjega leta, stiri vee kot 
lani, ko se je v obeini rodilo 43 
otrok Zadnja stiri leta je seH
tveni prirast na obmoeju Haj
dine negativen, tako se je lani 
18 prebivalcev vee izselilo kot 
priselilo. 

Juriinci· 
Obeino, znano po trsniear

stvu, je letos oblikovalo 2.391 
prebivalcev, 22 vee kot pred 
sestimi leti. !.ani se je v Jursin
cill rodilo 28 otrok, v obeino 
pa se je 11 Ijudi vee priselilo 
kot odselilo. Pozivni trend pri
seljevanja je zabeleien tudi v 
veein! let od leta 2004. 

Kidrlcevo 
V obeini Kidiieevo je letos 

bivalo 6.595 prebivalcev, kat 
je 24 manj kot lani. Ob tern je 
leta 2013 in 2012 kidricevska 
obeina zabeleiila negativen 
seUtveni prirast, saj se je sku

. pno 62 Ijudi vee odselilo kot 
priselilo. Lani se je v obCini 
rodilo .61 otrok, sest manj kot 
leto prej. 

Lenart 
v obCini, ki je srediSee Slo

venskih goric, je v letosnji 
prvi polovici leta bivalo 8.224 

~I 

I, 
I 
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i porast V Siovenski Bistrici· 
Markovci 

Markovska obana steje 
3.9S7 prebivaleev, 60 manj 
kot konee lanskega leta. Pred. 
zoak selitvenega prirasta je 
odvisen od leta, tako se je 
predlani v obano pet Ijudi 
vee priseillo koi odseillo, lani 

. pa je obano 40 Ijudi vee 
zapustilo. Sieer pa se je 

'Y..oIi . ;>-"'':;J.; k ' v obeini lani rodilo 51 
1.!I"er-'·lJa otrok, kar je Sest vee kot 

predlani. 

2008. Lani se je obeanom Ptu
ja rodilo 195 otrok, 41 manj 
kot leta 2012. Selitveni prirast 
je zadnjih pet let negativen, 
sarno lani se je 105 Ijudi vee 
izseillo kot priseillo. 

Siovenska 
Bistrlca 

leta prej 10. Po stevilu prebi
valeev najmanjsa obeina pa je 
lani zabeleiila pozitiven seli
tveni prlrast, saj se je 17 Ijudi 
vee priseillo kot odseillo, to pa 
pomeni, da se je na 1000 Ijudi 
14,S vee priseillo kot odseillo. 

SvetiTomai 
V Tomafu je lani bivalo 

Oheina z najvee prebivalci 2071 obeanov in obCank, 30 
med obravnavanimi obeina- manj kot!ani. Na obmoeju ob
mi steje 25.176 obCanov in ane se je lani rodilo IS otrok, . 
obeank, kar je sedem vee kot Sest vee kot leta prej. Medtem 
lani, a S13 vee kot leta 200S. ko je bil selitveni prirast v le
Lani se je na obmoCju obCi- . lib 20ll in 2012 poziti~en, se 

JUrsinci 
(+22) 

ne rodilo 262 otrok, leto prej Je I~ 35 IJudl vee Izselilo kot 
M H . ,276. PresSo/tetljivo je selitveni prlSeillo. 

Destmik 
(-64) 

Videm 
(+48) 

Markovci (+107) 

(+3) 
Zavrc 
(+247) 

Cirkulane 

prebivaleev, kar 
so 104 vee kot lani in 

kar 424 vee kot leta 2004. Pray 
tako je obana skorajdesetle
tje beleiila pozitiven prirast, 
samo lani se je v obeino pri
selilo 74 Ijudi vee kot izselilo. 
Leto prej pa se je II Ijudi vee 

. izselilo. Leta 2013 se je v ob
Cini rodilo S4 otrok, kar je 17 
manj kot leta prej. 

Majiperk 
Oheina Majsperk steje 

3.932 prebivaleev oziroma 
44 manj, kot je stela ob koneu 
lanskega leta ali 139 manj kot 
pred slabim desetletjem. Lani 
se je v Majsperku rodilo 34 
otrok, leto prej 45. Majsperska 
obCina je v zadnjih stirib letih 
tudi beleiila negativen selitve
ni prirast, saj se je lani izseillo 
561judi vee kot priselilo, v sti
rib lelib pa skupno 178. 

Makole 
Obeina na zabodnem robu 

Haloz je kot stevilne druge ob
Cine lani zabeleWa negativen 
seIitveni prirast, in sieer se je 
iz Makol 20 Ijudi vee izseillo . 
kot priseillo. Se je pa stevilo 
prebivaleev v primerjavi z lani 
poveealo za 15, tako je letos v 
obeini Makole bivalo 2013 ob
eanov, kar je 35 manj kot pred 
Sestimi leti. Lani se je rodilo 
15 otrok, leta prej 25. 

(+65) 

Ormoi 
V prleski oheini je letos 

bivalo 12.419 oheanov in ob
('aok, kar je 88 manj kot lani in 
304 manj kot leta 200S, ko so 
v Ormolu prvie od leta 2004 
zabeleZili negativen selitveni 
prirast Lani se je 56 Ijudi vee 
izseillo kot priseillo. Naspro
tno se je v lanskem letu pove
ealo stevilo rojstev v primerja
vi z letom prej. Leta 2013 se je 
rodilo ll3 otrol<, leta 2012 pa 
108. 

Podlehnik 
I.S561judi je v prvi polovici 

leta bivalo v Podlehniku, ko
nee lanskega leta IS54. V ob
mejn! obeini se je lani rodilo 
16 otrok, leto prej stirje manj. 
Ob tem je billani selitveni pri
rast negativen, kot skoraj eelo 
desetletje, saj se je osem Ijudi 
vee izseillo kot priseillo. 

PoQeane 
ObCina pod Boeem steje 

4.469 prebivaleev, 31 manj 
kot lani, ko se je v Poljeanab 
rodilo 36 otrok, leta·2012 pa 
11 vee. SeIitveni prirast je bi! 
leta 200S do predlani poziti
yen, lani pa se je 16 Ijudi vee 
izseillo kot priseillo. 

ptuj 
Mestna obeina Ptuj steje 

23.229 prebivaleev, 93 manj 
kot lani in 422 manj kot leta 

prirast zadnji dve leti negati
ven, tako se je lani 65 Ijudi vee 
izseillo kot priselilo. 

Sredlsce ob Dravi 
Obeina je v prvi polovici le

tosnjega leta stela 2.059 prebi
vakev, 19 manj kot!ani. Zadnji 
dve leti je tudi seIitveni prirast 
negativen, skupno se je 68lju
di vee izselilo kot priseillo. Se 
je pa lani rodilo 19 otrok, kar 
je eden vee kot leta prej. 

SvetaAna 
V obeini Sveta Ana biva 

2.330 !judi, kar je 13 manj kot 
lani. Selitveni prirast je zadnja 
stiri leta negativen, tako se je 
skupno 55 !judi vee izseillo 
kot priseillo. Lani se je na ob
moeju obeine rodilo 27 otrok, 
leta 2012 2S. 

Sveta Trojlca 
V Siovenskih 
goricah 

Oheino je letos oblikovalo 
2.0S7 prebivaleev, kar je se
dem vee kot lani, 12S manj 
kot pred Sestimi leti. Lani se je 
sedem Ijudi vee izseillo iz ob
ane kot priselilo, kar pomeni, 
da je obeina lani zabeleZila ne
gativen selitveni prirast, pray 
tako leto prej. Sieer pa se je v 
obCini~ani rodiio 13 otrok, tri
je manj kot leta 2012. 

Sveti Andrai 
V Siovensklh 
goricah 

Oheina steje 1.164 prebival
eev, kar pa je 13 vee kot konee 
lanskega leta. Lani se je na ob
moeju oheine rodilo 15 otrok, 

Na obmoeju obeine je v le
prvi polovici leta bivalo 

1.34S Ijudi, dva C10veka 
vee kot lani, ko se je ro
dilo 14 otrok, leta 2012 

23. Selitveni prirast je 
negativen pred
zoak pridobil 
z letom 2012, 
skupno se je iz 
obeine izseillo 
devet obeanov 

in obeaok vee kot priselilo. 

Videm 
Obeina Videm je letos ste

la 5.562 prebivaleev, IS manj 
kot lani. Ob tern se je v z.dnjih 
dveh letih iz obeine izselilo 68 
vee Ijudi kot priseillo. Lani se 
je na obmoeju obeine rodilo 
53 otrok, dva manj kot leta 
prej. 

lavre 
Oheina Zavre je imda lani 

med vsemi zajetimi obeina
mi najvisji pozitiven selitveni 
prirast - 27 Ijudi vee se je pri
selilo kot izselilo, kar pomeni 
15 Ijudi na 1.000 prebivaleev. 
Leta 2012 pa je imela oheina 
najbolj pozitiven skupni se
litveni prirast med vsemi slo
venskimi obeinami, in sicer 
46,7 na 1.000 prebivaleev. 
Stevilo obeanov pa se je k1jub 
prej omenjenim stevilkarn Ie
tos zmanjSalo, saj je v prvi po
lovici leta na obmoCju Zavrea 
bivalo 1.773 Ijudi, 29 manj kot 
konee lanskega leta, a 247 vee 
kot leta 200S. Lani se je na ob
moeju obCine rodilo 11 otrol<, 
sedem manj kot leta 2012. 

Zeta Ie . 
Haloska oheina steje 1.335 ' 

prebivaleev, kar je devet manj 
kot lani in 22 manj kot pred 
Sestimi leti. Lani se je v Zeta
lab rodilo osem otrok, leto 
prej 17. SeIitveni prirast pa je 
bil v ietalski oheini lani pozi
tiven, saj so se stirje Ijudje vee 
priselili kot odselili, za razliko 
od leta prej, ko ie obCino za
pustilo 11 Ijudi vee ·kot se jih 
je priselilo. 

MonlluJ I..vanle, Mo/ca 
ZemlJarle, Mo}ca Vtle 
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lavre 

Na obmocju obcine Zavrc je naravni prirastek v imeno
vanem obdobju pozitiven. Stevilo prebivalcev se je pove
Calo za 247 .• Eden od osnovnih razlogov za to je zagotovo 
lega obCine na obmejnem obmoeju. Menimo, da je porast 
Stevila prebivalcev v nasi obcini posledica zakonodaje. 
Delovno-pravna zakonodaja zahteva, da imajo tuji delavci 
zaradi zaposlitve v Sioveniji urejeno tudi prebivalisce v Slo
veniji. Nadalje so si lastniki pocitniskih hisic na nasem ob
mocju zaradi davka na nepremicnine uredili prebivalisce 
na naslovu njihovih nepremicnin, torej vikendov,' so trend 
demografske rasti komentirali na obCini ZavrC. 

Siovenska Bistrlca 

Siovenjebistriski iupan Ivan Zagar je kot razlog za po
veeanje stevila prebivalstva v obcini Siovenska Bistrica 
navedel kakovostne bivimjske razmere. Pojasnil je, da ima 
obCina urejeno infrastrukturo tako na podroeju prediiolske 
vzgoje, osnovnosolskega in SrednjeSolskega izobraieva
nja kot tudi na podrocju sporta. seveda pa je en izmed 
razlogov tudi gospodarski razvoj v obcini, se posebej v 
Casu konjunkture, je dodal Zagar. Ob tem pa je iupan iz
postavil ugodno lego mesta. Slednje je namree ob avtoce
sti, na sredi med veejima mestoma Celje in Maribor, hkrati 
pa leii ob vznoiju zelenega Pohorja . • Mesto je varno, je 
simpaticno in bogato z druStvenim iivljenjem in kuiturnim 
dogajanjem, za kar gre zasluga vsem tukaj iivecim,' je se 
povedal iupan. 

Lenart 

Po besedah iupana Janeza Krambergerja je porast pre
bivalcev v obeini povezan z bliiino avtoceste in Maribora. 
.Pravtako je v zadnjih letih bi lo zgrajeno vee stanovanjskih 
objektov, ki privabijo mlade druiine. lila obmocju Lenarta 
in Volieine je tudi veliko individualnih stanovanjskih gra
denj. Pomembno je tudi naravno okolje, ki je povezava 
mestnega in podeielskega okolja. Vsekakor pa k temu 
prispeva tudi urejeno varstvo za pred§olske otroke (ure
jen nov vrtec) in kvalitetno osnovnoSolsko izobraievanje,. 
je pojasnil iupan Kramberger in se dodal: .Zal pa driava 
obCinskemu proraeunu ne zagotovi financne izravnave v 
skladu s stevilom prebivalcev v Obeini, kot ga kaiejo sta
tisticni podatki.. 


