
EKONOMSKI POLOŽAJ

Starejša gospodinjstva v Sloveniji imajo relativno veliko 
premoženje, saj so večinoma lastniki nepremičnin, v 
katerih živijo, obenem pa jih več kot polovica s svojim 
dohodkom težko shaja iz meseca v mesec.   

 
 



Premoženje gospodinjstev 50+, prilagojeno za pariteto kupne moči*
(mediana neto premoženja**)
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PREMOŽENJE IN STANOVANJSKI POGOJI

Ekonomski položaj: Premoženje in stanovanjski pogoji
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Relativno veliko neto premoženje povprečnega 

starejšega gospodinjstva v Sloveniji v primerjavi z 

npr. Avstrijo in Nemčijo je posledica dveh 

dejavnikov: prvič, Slovenija izrazito izstopa po 

deležu starejših, ki so lastniki nepremičnin, v 

katerih živijo, ter, drugič, te nepremičnine niso 

(več) obremenjene s krediti.

* Prikazane vrednosti premoženja so prilagojene za pariteto 

kupne moči, kar pomeni, da so izločene razlike v denarnih 

valutah in razlike v cenah med državami.

** Prikazana je mediana neto premoženja. Mediana je 

vrednost, od katere ima polovica gospodinjstev manjšo, 

polovica pa večjo vrednost premoženja. Neto premoženje 

gospodinjstva je vrednost vseh stvari (npr. nepremičnin, 

deleža v podjetju, avtomobilov ipd.) in denarja (npr. bančnih 

vlog, naložb v vzajemne sklade, denarja na individualnem 

pokojninskem računu, police življenjskega zavarovanja ipd.), 

ki jih ima gospodinjstvo v lasti, zmanjšana za morebitne 

dolgove in obveznosti.

EUR (1.000)



Osebe 50+ in lastništvo stanovanjske nepremičnine
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PREMOŽENJE IN STANOVANJSKI POGOJI

Ekonomski položaj: Premoženje in stanovanjski pogoji
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Kar 90 % starejših v Sloveniji živi 

v stanovanju oz. nepremičnini, 

ki je v lasti članov gospodinjstva, 

kar nas skupaj s Španijo uvršča v 

sam vrh držav SHARE.

(v %)



Delež oseb 50+, ki živijo v nevarni soseski
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PREMOŽENJE IN STANOVANJSKI POGOJI

Ekonomski položaj: Premoženje in stanovanjski pogoji
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V Sloveniji ena od desetih oseb, starih 50 let ali 

več, živi v nevarni soseski, kar nas uvršča med 

najvarnejše države SHARE, takoj za Švedsko.
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