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1. januarja 2021 je imela Slovenija 2.108.977 prebivalcev.  21 % ali 435.715 jih je bilo starih 
najmanj 65 let; 43 % je bilo moških, 57 % pa žensk. Delež oseb te starosti (starejših) je bil 
najvišji v pomurski (23,6 %), najnižji pa v osrednjeslovenski statistični regiji (18,9 %).

65 ali več let je starih 21 % prebivalcev 
Slovenije

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več, statistične regije, Slovenija, 1. 1. 2021

Vir: SURS
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Franc in Marija

Najpogostejša imena prebivalcev in prebivalk, vseh skupaj in starih najmanj 65 let, Slovenija, 1. 1. 2021

Vir: SURS
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Med 5.214 pari, ki so v 2020 sklenili zakonsko zvezo v Sloveniji, je bilo 112 ženinov in 46 
nevest starih 65 ali več let; 22 ženinov in 7 nevest izmed teh je zakonsko zvezo sklenilo prvič.

1.774 zakonskih zvez je bilo v 2020 razvezanih. Med moškimi, ki so se razvezali, jih je bilo 117 
starih 65 ali več let, med razvezanimi ženskami je bilo toliko starih 67.

Poroke in razveze med starejšimi



3,2 %

Od delovno aktivnih, starih vsaj 65 let,  
jih največ dela v kmetijstvu

je v 2020 znašala stopnja delovne aktivnosti med prebivalci Slovenije, starimi 65 ali
več let, med vsemi skupaj pa je bila 54,9-odstotna.

13.000 delovno aktivnih prebivalcev Slovenije je bilo starih 65 ali več let.

44,4 % prebivalcev med delovno aktivnimi, starimi vsaj 65 let, je delalo v kmetijskih dejavnostih.



V 2020 je bilo med prebivalci Slovenije, starimi 65 ali več let, 47 % srednješolsko izobraženih, 
kar je bilo nekoliko manj kot med vsemi prebivalci Slovenije, starimi vsaj 15 let. Še večje 
razlike so bile med deležem vseh in deležem starejših prebivalcev z osnovnošolsko  in tistih z 
vsaj višješolsko izobrazbo, še posebno med starejšimi ženskami. Med temi je bilo na primer za 
23 odstotnih več takih, ki so imele samo osnovno šolo, kot med vsemi prebivalkami, starimi 
15 ali več let,  takih, ki so imele vsaj višješolsko izobrazbo, pa je bilo za 17 odstotnih točk 
manj kot med vsemi.

Dosežena stopnja izobrazbe med 
starejšimi nižja kot med vsemi skupaj

Dosežene stopnje izobrazbe – med vsemi (15+) in med 65+, Slovenija, 2020

Vir: SURS
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Med prebivalci Slovenije, starimi 65–74 let, je bilo v 2020 56 % takih, ki so že uporabljali 
internet; 33 % oseb te starosti je internet uporabljalo večkrat dnevno. Med rednimi uporabniki 
interneta v 2020, to je takimi, ki so internet uporabljali v zadnjih treh mesecih pred 
anketiranjem (teh je bilo 51 %), jih je 78 % uporabljalo internet za iskanje informacij o blagu 
in storitvah, 74 % za branje spletnih novic in časopisov in 59 % za iskanje informacij, 
povezanih z zdravjem.

Internet uporablja več kot polovica 
starejših prebivalcev

Prebivalci Slovenije (65–74 let), ki so že kdaj uporabljali internet, Slovenija, 2020

Vir: SURS

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%

https://www.stat.si/StatWeb/

