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NAMEN RAZISKOVANJA
Podatek o številu prebivalcev je eden najpogosteje iskanih in uporabljanih statističnih
podatkov. Prebivalstveni podatki se uporabljajo za pripravo socialnih, migracijskih,
prostorskih in drugih politik na državni in regionalni ravni, za načrtovanje prometne in
komunalne infrastrukture, za načrtovanje omrežja šol, vrtcev, zdravstvenih domov, … Poleg
tega, da so podatki o številu prebivalcev in o njegovi sestavi del 'osebne izkaznice' države,
regij in lokalnih skupnosti, podatek o številu prebivalcev služi tudi za izračun različnih
kazalnikov, uporablja pa se tudi za administrativne namene, npr. za določitev števila sedežev
držav članic v Evropskem parlamentu in za dodeljevanje sredstev iz evropskih kohezijskih
skladov.

PRAVNA PODLAGA ZA RAZISKOVANJE
DEM-PREB/ČL
Uredba (EU) št. 1260/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o
evropski demografski statistiki

ENOTE OPAZOVANJA
Osebe z običajnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

ZAJETJE
Zajete so vse osebe, ki imajo v Sloveniji običajno prebivališče na osnovi prijavljenega
prebivališča.

ZBIRANJE IN VIRI PODATKOV
Statistični urad Republike Slovenije (SURS) elektronsko prevzema individualne podatke iz
Centralnega registra prebivalstva (CRP), ki ga upravlja Ministrstvo za notranje zadeve. CRP
je od leta 2008 integriran z Registrom tujcev (do leta 2006 Baza tujcev), od katerega je
SURS sprva podatke o tujcih prevzemal ločeno in pred letom 2003 le v agregirani obliki.
Pred letom 1985 so podatki o prebivalstvu objavljeni na podlagi občinskih registrov stalnega
prebivalstva.

DEFINICIJE
Podatki do 1995 se nanašajo na državljane Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji.
Podatki med 1996 in 1. januarjem 2008 so pripravljeni v skladu z definicijo, objavljeno leta
1996.
Podatki od 1. aprila 2008 dalje se nanašajo na definicijo, objavljeno leta 2008.
STATISTIČNA DEFINICIJA PREBIVALSTVA, OBJAVLJENA LETA 2008
Statistična definicija prebivalstva je za podatke po 1. 1. 2008 usklajena z definicijo
prebivalstva in selivcev iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistikah Skupnosti o
selitvah in mednarodni zaščiti.
Po 1. 1. 2008 so pri pripravi statistik o številu prebivalcev za državljane Slovenije in tujce
uporabljena enotna merila.
Nova definicija prebivalca temelji na konceptu običajnega prebivališča; v Sloveniji je to lahko
stalno ali začasno prebivališče.
Ključno merilo za določitev običajnega prebivališča je upoštevanje enoletnega prebivanja na
naslovu tega bivališča (glede na dejansko, tj. že uresničeno prebivanje ali glede na
nameravano prebivanje na tem naslovu).
Ločimo:
1. osebe, ki v Sloveniji dejansko prebivajo eno leto ali več;
2. osebe, ki imajo v Sloveniji namen prebivati eno leto ali več;
(O namenu trajanja prebivanja se sklepa iz vrste prijavljenega prebivališča, in sicer:
 pri osebah s stalnim prebivališčem se sklepa, da nameravajo prebivati na naslovu
prijavljenega stalnega prebivališča najmanj eno leto (tj. eno leto ali več);
 pri osebah z začasnim prebivališčem pa se o namenu trajanja prebivanja sklepa iz
trajanja veljavnosti prijavljenega začasnega prebivališča);
3. osebe, ki na datum opazovanja sicer začasno prebivajo ali nameravajo začasno
prebivati zunaj Slovenije, vendar le, če prebivajo ali bodo prebivale zunaj Slovenije manj
kot eno leto.
Prebivalci Slovenije so osebe s prijavljenim stalnim in/ali začasnim prebivališčem v
Sloveniji, ki v Sloveniji prebivajo ali imajo namen prebivati eno leto ali več in niso začasno
odsotne iz Republike Slovenije eno leto ali več.

Prebivalstvo Slovenije sestavljajo vse osebe, ki imajo v Sloveniji običajno prebivališče, torej
vse osebe, ne glede na državljanstvo, ki imajo v Sloveniji namen prebivati najmanj eno leto.
To vključuje naslednje:
 Osebe, ki imajo v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, brez tistih, ki so odsotni v
tujini eno leto ali dlje in so svoj odhod prijavili v upravni enoti svojega stalnega
prebivališča. Te osebe štejemo kot prebivalce na naslovu stalnega prebivališča.
 Osebe, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno prebivališče, katerega skupno trajanje
veljavnosti je vsaj eno leto. Te osebe štejemo kot prebivalce na naslovu zadnjega
prijavljenega začasnega prebivališča.
 Osebe, ki imajo v Sloveniji poleg stalnega prijavljeno še začasno prebivališče, brez
tistih, ki so odsotni v tujini eno leto ali dlje in so svoj odhod prijavili v upravni enoti
svojega stalnega prebivališča. Te osebe običajno štejemo kot prebivalce na naslovu
začasnega prebivališča.
Državljani Republike Slovenije, prebivalci Slovenije, so osebe z državljanstvom
Republike Slovenije, ki jih štejemo med prebivalstvo Slovenije.
Tujci, prebivalci Slovenije, so osebe z državljanstvom tujih držav, ki jih štejemo med
prebivalce Slovenije.

STATISTIČNA DEFINICIJA PREBIVALSTVA, OBJAVLJENA LETA 1996
Po statistični definiciji prebivalstva, po kateri je Statistični urad Republike Slovenije objavljal
podatke o prebivalstvu Slovenije za stanja po 1. 1. 1995 do 1. 1. 2008, štejemo med
prebivalce Slovenije:
 državljane Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, brez
tistih, ki so v tujini odsotni več kot tri mesece in so svoj odhod prijavili v upravni enoti
svojega stalnega prebivališča;
 tujce z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo
prijavljeno stalno prebivališče;
 tujce z izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo
prijavljeno začasno prebivališče;
 tujce z veljavnim delovnim ali poslovnim vizumom, ki imajo v Sloveniji prijavljeno
začasno prebivališče;
 osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v
Republiki Sloveniji (begunci).
Državljani Republike Slovenije so osebe z državljanstvom Republike Slovenije in s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji.
Državljani Republike Slovenije, ki začasno prebivajo v tujini, so državljani Republike
Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so v tujini odsotni več kot tri
mesece in so svoj odhod prijavili v upravni enoti svojega stalnega prebivališča.
Državljani Republike Slovenije, brez tistih, ki začasno prebivajo v tujini, so državljani
Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, med katere niso všteti
tisti, ki so odsotni več kot tri mesece zaradi odhoda v tujino in so svoj odhod prijavili v upravni
enoti svojega stalnega prebivališča.
Tujci so:
 osebe z državljanstvom tujih držav in izdanim dovoljenjem za stalno oziroma začasno
prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno oziroma začasno
prebivališče v njej;





osebe z državljanstvom tujih držav in veljavnim delovnim ali poslovnim vizumom, ki
imajo v Sloveniji prijavljeno začasno prebivališče;
osebe brez ugotovljenega državljanstva oziroma brez državljanstva in s prijavljenim
stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Sloveniji;
osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v
Republiki Sloveniji (begunci).

Prebivališče je naselje, v katerem ima oseba prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, ki
ga opredelimo kot običajno prebivališče.
Stalno prebivališče je naselje, v katerem se oseba prijavi z namenom, da bo v njem stalno
živela.
Začasno prebivališče je naselje, v se oseba začasno prijavi in je praviloma zunaj naselja
stalnega prebivališča.
Starost je čas, ki ga je oseba preživela od rojstva do trenutka opazovanja. Izražena je v
dopolnjenih letih starosti.
Povprečna starost je tehtana aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva.
Indeks staranja je razmerje med starim (stari 65 let ali več) in mladim prebivalstvom (stari
od 0 do 14 let) pomnoženo s 100.
Koeficient starostne odvisnosti je razmerje med številom otrok (0 do 14 let) in starejših (65
let ali več) ter številom delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih 15 do 64 let,
pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti pove, koliko otrok in starejših prebivalcev
je odvisnih od 100 delovno sposobnih.
Koeficient starostne odvisnosti mladih je razmerje med številom otrok (0 do 14 let) in
številom delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih 15 do 64 let, pomnoženo s
100. Koeficient starostne odvisnosti mladih pove, koliko otrok je odvisnih od 100 delovno
sposobnih prebivalcev.
Koeficient starostne odvisnosti starih je razmerje med številom starejših (65 let ali več) in
številom delovno sposobnih prebivalcev, torej prebivalcev, starih 15 do 64 let, pomnoženo s
100. Koeficient starostne odvisnosti starih pove, koliko starejših je odvisnih od 100 delovno
sposobnih prebivalcev.
Indeks feminitete opisuje razmerje med številom žensk in številom moških. Pove nam,
koliko žensk na 100 moških prebiva na nekem območju.

POJASNILA
/

OBJAVLJANJE REZULTATOV
Končni podatki se objavljajo četrtletno s Prvo objavo približno štiri mesece po referenčnem
datumu. Podrobni podatki se objavljajo z Elektronskimi objavami letno oz. polletno

Objavljajo se absolutna števila in kazalniki, večinoma v tabelah.
Podatki o številu in sestavi prebivalstva po nižjih teritorialnih ravneh so objavljeni po
kohezijskih in statističnih regijah (NUTS 2 in NUTS 3), po upravnih enotah (SKTE 4), po
občinah (SKTE 5) in naseljih.

REVIDIRANJE PODATKOV
/

DRUGA METODOLOŠKA GRADIVA
/

PRIPRAVIL/A/I:
Barica Razpotnik

ZADNJIČ OSVEŽENO:
29. 1. 2016

