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Umrli v Sloveniji 

 

Dan spomina na mrtve oziroma dan mrtvih je v Sloveniji državni praznik, ki se v spomin na 

umrle praznuje 1. novembra. Ob tej priložnosti smo za vas pripravili nekaj zanimivih podatkov s 

področja statistike umrlih. 

Število in starost umrlih 

V zadnjih 30 letih se število umrlih v Sloveniji ne spreminja dosti. Letno umre med 19.000 in 

20.000 prebivalcev. V letu 2016 je umrlo 19.689 prebivalcev ali povprečno na dan 54. Povečuje 

pa se povprečna starost umrlih. V letu 2016 je bila malo več kot 77 let ali za 8 let višja, kot je 

bila pred 30 leti (69 let). Moški v povprečju umirajo prej kot ženske, povprečna starost umrlih 

moških je bila 73 let, povprečna starost umrlih žensk pa okoli 81 let; torej so moški umirali v 

povprečju 8 let mlajši od žensk.  

Po regijah 

Če se osredotočimo na razlike v povprečni starosti umrlih po posameznih statističnih regijah, 

vidimo, da je bila razlika med najvišjo in najnižjo povprečno starostjo umrlih med regijami 3,5 

leta. Povprečna starost umrlih je bila najvišja v goriški statistični regiji (78,7 leta), v koroški 

statistični regiji pa je bila povprečna starost umrlih oseb z 75,2 leti najnižja. V zadnjih 10 letih 

sta bili primorsko-notranjska in goriška statistični regiji z najvišjo povprečno starostjo umrlih v 

Sloveniji, medtem ko sta bili koroška in podravska v zadnjih 10 letih statistični regiji z najnižjo 

povprečno starostjo umrlih.  

Čas, kraj in vzroki smrti 

Največ oseb umre v zimskih mesecih (od decembra do marca). Običajno je januar mesec, v 

katerem umre največ prebivalcev. Tako je bilo tudi v 2016, največ oseb je umrlo v januarju (9,9 

%) in marcu (9,3 %), najmanj pa v juniju (7,4 %). Pri približno polovici umrlih je smrt nastopila v 

zdravstveni ustanovi,  42 % jih je umrlo doma, pri 6 % umrlih prebivalcev pa je smrt nastopila 

drugje (v naravi, delavnici, na gradbišču …).  Med temi so prevladovali  moški (63,0 %), žensk je 

bilo manj (37,0 %).   

V letu 2016 je največ prebivalcev Slovenije umrlo zaradi bolezni obtočil (39,7 %). Med temi jih 

je  četrtina (24,2 %) umrla zaradi posledic srčnega infarkta in (24,9 %) zaradi možganskih 

krvavitev oziroma kapi. Drugi najpogostejši vzrok smrti so bila rakava obolenja (31,7 %). Smrti 

zaradi rakavih obolenj so glavni vzrok smrti pri moških. Bolezni dihalnih organov in rak prostate 
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sta bila poglavitna vzroka smrti zaradi rakavih obolenj med moškimi, med ženskami pa rak 

dojke in bolezni dihalnih organov. 

Prezgodnja umrljivost 

Delež prezgodnje umrljivosti prebivalcev je podatek, ki pove, koliko oseb je umrlo pred 

dopolnjenim 65. letom starosti. Delež prezgodnje umrljivosti je pri moških višji kot pri ženskah. 

Med umrlimi moškimi v letu 2016 je umrl pred 65. letom starosti vsak četrti moški (25,7 %), 

med umrlimi ženskami pa vsaka deveta ženska (10,8 %).  Se pa stopnja prezgodnje umrljivosti 

zmanjšuje. Pred 20 leti je bila stopnja prezgodnje umrljivosti 29-odstotna, v 2016 je bila 18,1-

odstotna. Od leta 2000 dalje je stopnja prezgodnje umrljivosti povprečno največja v koroški 

statistični regiji: v tem obdobju je pred dopolnjenim 65. letom starosti umrla četrtina vseh 

umrlih oseb. Nasprotno je bil delež oseb, umrlih pred dopolnjenim 65. letom starosti, najnižji v 

»primorskih« statističnih regijah: goriški (18,7 %), primorsko-notranjski (19 %) in obalno-kraški 

(20,5 %). 

Pričakovano trajanje življenja 

Kakor se povečuje povprečna starost umrlih, se povečuje tudi pričakovano trajanje življenja. V 

2016 v Sloveniji rojeni deček lahko pričakuje, da bo  ob nespremenjeni umrljivosti dočakal 

starost 78 let ali skoraj 6 let manj kot v istem letu rojena deklica; deklica naj bi namreč 

dočakala skoraj 84 let. Vrednost kazalnika pričakovano trajanje življenja se je v zadnjih treh 

desetletjih zvišala za moške za 10 let, za ženske pa za 8 let.  

Naravni prirast v Sloveniji v letu 2016 je bil že enajsto leto zapored pozitiven: rodilo se je 656 

prebivalcev več, kot jih je umrlo. V primerjavi z letom 2015 je bil naravni prirast za 151 oseb 

manjši, vendar še vedno pozitiven.  
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