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Andragoškega centra Slovenije 

 

3. Statistični podatki: Prebivalstvo Slovenije se stara 
 
 
O staranju prebivalstva govorimo, ko se povečuje delež prebivalstva nad določeno starostno mejo – 
to je običajno starost 65 let – hkrati pa se zmanjšuje število otrok, mlajših od 15 let, in ko se podaljšuje 
življenjska doba prebivalcev. Iz te definicije je možno razbrati tudi najpomembnejša razloga za 
ugotovitev, zapisano v naslovu. To sta: upadanje rojstev in podaljševanje življenjske dobe prebivalcev v 
daljšem časovnem obdobju.  
 
Iz letnih opazovanj gibanj prebivalstva je razvidno, da v Sloveniji delež prebivalcev starih 65 let in več 
narašča, medtem ko delež mladih (mlajši od 15 let) upada. Tako je delež starejših odraslih v letu 2007 
znašal 16,13 %, delež mlajših pa 13,87 %. 
 
Graf 1: Delež prebivalstva, mlajšega od 15 let in starega 65 let in več, Slovenija, 1989–2007 
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Evropski statistični urad Eurostat je izračunal, da naj bi v Sloveniji število ljudi, starih 65 let in več tudi v 
prihodnje naraščalo, število mladih (mlajši od 15 let) pa upadalo. Leta 2061 naj bi po demografskih 
projekcijah v Sloveniji živelo 33,36 % starejših odraslih in 12,77 % mladih.  
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Graf 2: Delež prebivalstva, mlajšega od 15 let in starega 65 let in več, Slovenija, 2008–2061 
(projekcija Eurostat) 
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Zaradi naraščanja števila starejših odraslih in upadanja števila mladih narašča indeks staranja. To je 
razmerje med tema dvema starostnima skupinama prebivalcev. V letu 2007 je znašal 116,3, kar pomeni, 
da je konec leta 2007 v Sloveniji na 100 prebivalcev, starih manj kot 15 let, živelo skoraj 117 oseb, 
starih 65 let in več.  

Graf 3: Indeks staranja v Sloveniji, 1989–2007 
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Indeks staranja naj bi po projekcijah Eurostata v letu 2061 znašal 261,30, kar pomeni, da naj bi takrat v 
Sloveniji na 100 prebivalcev, starih manj kot 15 let, živelo skoraj 262 ljudi, starih 65 let in več.  

Graf 4: Indeks staranja v Sloveniji, 2008–2061 (projekcije Eurostat) 
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Iz navedenega je razvidno, da se podobno kot drugod po Evropi prebivalstvo v Sloveniji stara. To 
predstavlja pomemben izziv za politike, delodajalce, izobraževalce odraslih in druge, da pripravijo in 
uresničujejo strategije, ki bodo izboljšale kakovost življenja vseh generacij na vseh področjih (zdravstvo, 
socialna varnost, delo, zaposlovanje, izobraževanje ipd.). Predvsem pa je pomembno omogočiti več 
medgeneracijskega povezovanja in učenja drug od drugega.  

Podrobnejši podatki o gibanju prebivalstva po letih so na voljo na spletnih straneh Statističnega urada 
Republike Slovenije (http://www.stat.si/) in Evropskega statističnega urada Eurostat 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu).   

 
 
Kontaktna oseba za področje: Erika Brenk, erika.brenk@acs.si 

Informacijo pripravila: Ajda Turk, ajda.turk@acs.si  
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