
Statistične regije – Volilne enote 

Spoštovani kolegi, 

Zadnjič sem obljubil, da bom  malo pobrskal po podatkih o naših statističnih regijah (StR) in poskušal 

prikazati sliko, ki jo dobimo, če bi te regije vzeli kot volilne enote (VE) in jih razdelili na 44 volilnih 

okrajev (VO). Prvi izračuni so bili približni, točnejši podatki malo spremenijo sliko oz. število okrajev 

(mandatov) po statističnih regijah. Slika je naslednja: 

Slovenija ima (podatki za leto 2019)  2. 081 mio prebivalcev, ki so razdeljeni na 12 statističnih regij. 

Če izhajamo iz predpostavke, da bi po večinskem principu volili polovico DZ, torej 44 poslancev, in 

bi na vsak VO  pripadal en mandat,  potem en mandat pripada na  vsakih 47.295 prebivalcev. Če 

izhajamo iz števila prebivalcev po StR dobimo naslednjo sliko: 

 Regija                                    št. prebivalcev št. VO /mandatov Št. preb. / VO 

1 Gorenjska 207.842 4 51.960 

2 Goriška 118.421 3 39.474 

3 JV Slovenija                             145.859 3 48.620 

4 Koroška    70.835 2 35.417 

5 Obalno-kraška                         116.421 3 38.807 

6 Osrednjeslovenska 554.871 11 50.442 

7 Podravska                                326.510 7 46.644 

8 Pomurska 114.397 2 57.197 

9 Posavska      75.983 2 37.991 

10 Primorsko-Notranjska              53.092 1 53.092 

11 Savinjska    258.345 5 51.669 

12 Zasavska       57.198 1 57.198 

 skupaj 2.081.000 44 47.295 

 

Nekaj odprtih vprašanj: 1)PREBIVALCI / DRŽAVLJANI / VOLIVCI - ?   2)DINAMIČNO - ? 

Osnovne skupine prebivalstva in dinamika, npr. 2019 Q4 / 2020 Q4:  

Prebivalci: 2019 Q4 = 2.094.060 / 2020 Q4 = 2.111.461  

Državljani RS: 2019 Q4 = 1.940.997 / 2020 Q4 = 1.944.627 

 

Slika kaže relativno dober približek števila prebivalcev v posameznem VO idealnemu povprečju 

(47.295 prebivalcev), saj najmanjše število odstopa navzdol le za 11.878 prebivalcev ali 25,11 % 

(Koroška, 2 mandata), navzgor pa le za 9.853 prebivalcev oz. za 20,83 % (Zasavska StR, 1 mandat). 

Boljši približki bi bili mogoči le s premeščanjem določenih krajev iz ene StR v drugo, kar je v naših 

razmerah skoraj popolne sporazumne nesposobnosti DZ praktično nerealno (»Pogajanja o ustanovitvi 

pokrajin« trajajo že več kot dve desetletji!). Ta odstopanja so tudi neprimerljiva s sedanjimi razlikami 

med VO, ki kljub kozmetičnim korekturam, ki jih je letos opravil DZ, znašajo 270 %. 
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