
 

 

AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE V SLOVENIJI 

 

Slovenija sodi med države, kjer beležimo dolgo pričakovano življenjsko dobo, kar je velik 
civilizacijski dosežek številnih generacij, žal pa temu ne sledijo v enaki meri tudi pričakovana leta 
zdravega življenja. Konec leta 1995 je v Sloveniji delež ljudi, starejših od 65 let, v celotnem 
prebivalstvu znašal 12,5 %, leta 2008 je ta starostna skupina predstavljala že skoraj petino 
prebivalstva, do leta 2060 pa naj bi se delež starejših od 65 let povzpel na 35 %, ali celo višje. Danes 
v svetu najhitreje narašča starostna skupina najstarejšega prebivalstva, torej skupina tistih 
prebivalcev, ki so že dosegli starost 80 let. 

S hitro starajočim se prebivalstvom so povezani številni družbeni in politični izzivi, zato je 
vzdrževanje aktivnega in zdravega življenja populacije do starosti in v starosti izjemnega pomena 
za sodobno družbo. Pri tem predstavlja izgradnja celovite socialne politike tako doma kot v okviru 
Evropske Unije predpogoj za gospodarsko uspešnost družbe in blaginjo njenih prebivalcev. 

Najbolj pregledno in mednarodno primerljivo oceno teh izzivov nam da Indeks aktivnega in zdravega 
staranja (http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home, Active 
Ageing Index, povzetek AAI je dodan v prilogi, enako nekaj prioritetnih podatkov za Slovenijo)). 
Priporočila Evropskega semestra za Slovenijo med drugim jasno izpostavljajo potrebo po vzpostavitvi 
vzdržnega pokojninskega sistema ter spodbujanju in ureditvi pogojev za podaljšano zaposlovanje 
starejših delavcev, preureditvi sistema dolgotrajne oskrbe, pa tudi zdravstvenega sistema. 
(http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.h
tm). 

Deklaracija Sveta EU iz leta 2012 s priporočili na temo aktivnega in zdravega staranja in 
medgeneracijske solidarnosti (https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/library/index/show/id/491) ter 
Paket socialnih naložb (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&), ki države članice 
spodbujata k pripravi ukrepov na ključnih področjih aktivnega in zdravega staranja, predstavljata 
vodilo tudi za Slovenijo. 

Slika 1. Povzetek ocen Indeksa aktivnega in zdravega staranja za Slovenijo. Več informacij najdete na: 
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home 



 

 

Slika 2: Populacijska projekcija za Slovenijo za starostno skupino 85+, ki bo po ocenah naraščala 
najhitreje, za obdobje 2010 - 2060, v absolutnih številkah, http://www.stat.si/tema_demografsko.asp 

 

 

 



Slika 3: Pričakovana leta življenja in zdravega življenja pri starosti 65 let, na osnovi omejitve aktivnosti 
(Zdrava leta življenja), kronične obolevnosti in samoocene zdravja, za Slovenijo (več: 
http://www.eurohex.eu/pdf/CountryReports_Issue6/Slovenia_Issue6.pdf) 

 

 

Slika 4: Stopnja delovne aktivnosti med prebivalci Slovenije, starost 55–64 let, EU 27, 2012 

 

 



Slika 5: Predvideni trendi v deležu upokojencev in delovno aktivnih zavarovancev v Sloveniji, za 
obdobje 2010–2060 

 


