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UVOD 
 
Finančna in gospodarska kriza ter podnebne spremembe so bile, so in bodo predmet velikega 
števila javnih in zasebnih razprav v preteklem, sedanjem in prihodnjih letih. Možen odgovor na 
vsa porajajoča se vprašanja je trajnostni razvoj. Odgovornost do narave, družbe in zanamcev je 
bistvena za uspešen prihodnji razvoj človeštva. Vprašanje je le, kako doseči trajnostni razvoj. 
Obstaja veliko opredelitev in kazalnikov trajnostnega razvoja, ki določajo, kako se morajo 
države in posamezniki obnašati, da bi živeli trajnostno. 

Namen te diplomske naloge je ugotoviti kakšen odnos do trajnostnega razvoja imata Evropska 
unija (v nadaljevanju EU) in Slovenija, s katerimi kazalniki merita uresničevanje trajnostnega 
razvoja in kako države članice EU v povprečju, še posebej pa Slovenija, dosegajo zastavljene 
cilje trajnostnega razvoja. V primeru, da kazalniki kažejo, da Slovenija slabo izpolnjuje 
trajnostne cilje, je namen diplomske naloge tudi razpravljati o tem, kaj bi lahko storili oziroma 
kako bi bilo dobro ukrepati, da bi Slovenija te cilje dosegla. Cilj diplomske naloge je prikazati 
strategije in kazalnike trajnostnega razvoja, ki jih uporabljata EU in Slovenija, ter podati pregled 
uspešnosti posameznih kazalnikov in oceno uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja v EU in 
Sloveniji.  

Pri pisanju diplomske naloge bom preučevala podatke iz poročil Evropske unije o trajnostnem 
razvoju, iz Eurostatovih tabel kazalnikov, iz brošure Statističnega urada Republike Slovenije o 
trajnostnem razvoju, iz poročila o uresničevanju Strategije razvoja Slovenije in iz različnih 
strokovnih člankov. Določeno omejitev pri pisanju predstavljajo kazalniki, ki nimajo podatkov 
za zadnja ali nekatera druga leta, zato na nekaterih mestih ni mogoče narediti popolnoma 
aktualnega pregleda. 

V prvem poglavju bom opredelila, kaj sploh pomeni pojem trajnostni razvoj, in kako merimo 
napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Nato bom opisala začetke uvajanja 
trajnostnega razvoja v EU, trenutno strategijo EU za trajnostni razvoj in metodologijo 
kazalnikov. V naslednjem poglavju bom predstavila doseženi napredek povprečja držav članic 
EU pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. V zadnjem poglavju bom opredelila, kako 
trajnostni razvoj pojmuje Slovenija, s katerimi kazalniki ga meri in kakšno je trenutno stanje pri 
uresničevanju ciljev na tem področju. Na koncu bom povzela ugotovitve.  

 

1. OPREDELITEV POJMA TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 
Zamisli o skrbi za naravo, sočloveka in razvoj so prisotne že stoletja, pomembnejši preobrat k 
večji osredotočenosti na trajnostni razvoj (v nadaljevanju TR) pa je povzročilo poročilo 
Svetovne komisije za okolje in razvoj (angl. World Commision on Environment and 
Development, WCED) iz leta 1987. Komisija (WCED, 1987, str. 24) je TR opredelila kot razvoj, 
ki omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi ogrožal zmožnost zadovoljevanja 
potreb prihodnjih generacij. Pri zadovoljevanju potreb pa je treba upoštevati tudi omejitve 



2 

oziroma zmožnosti naravnega okolja. Poleg te opredelitve, ki je najpogosteje uporabljena, 
obstaja še veliko opredelitev, ki vsaka iz svoje perspektive osvetli koncept TR. 

Evropska komisija na svoji spletni strani (European Commission - Sustainable Development, 
2010) k splošni opredelitvi TR (po WCED) dodaja še, da TR ponuja vizijo napredka, ki integrira 
kratkoročne in dolgoročne cilje, lokalne in globalne ukrepe, ter na socialne, gospodarske in 
okoljske probleme gleda kot na neločljive in medsebojno povezane sestavine človeškega 
napredka. Komisija poudarja tudi, da TR ne bomo dosegli zgolj s političnimi in gospodarskimi 
ukrepi. Celotna družba mora TR vzeti za svojega, kot načelo, ki vsakega državljana vodi pri 
sprejemanju vsakodnevnih odločitev. Le-to zahteva temeljite spremembe v načinu razmišljanja, 
gospodarskih in socialnih strukturah ter v potrošnih in proizvodnih vzorcih. 

Splošna javnost si pod pojmom trajnostni razvoj velikokrat predstavlja le varovanje okolja, toda 
TR poleg ohranjanja okolja zajema tudi doseganje ekonomske in družbene blaginje. Munashige 
(2003) poudarja, da je bistvena prilagodljivost vseh treh vidikov na spremembe in njihova 
povezanost v skupni želji, prispevati k uravnoteženemu oziroma TR. 

Byrch, Kearins, Milne in Morgan (2009) pravijo, da je veliko število opredelitev TR lahko 
problematično, saj je pojem TR preveč ohlapen in si TR lahko vsakdo razlaga tako, kot si želi, 
posledično pa ne dosežemo pravega TR. Munashige (2003) pravi, da opredelitev TR večkrat 
deluje preveč idealno, zato predlaga predvsem prizadevanje za »bolj trajnostni razvoj« oziroma 
»manj netrajnostni razvoj« kot pa za »popolnoma trajnostni razvoj«. Da bi se vsaj malo približali 
idealu, pa moramo najprej določiti cilje oziroma opredeliti TR, nato pa kazalnike, s pomočjo 
katerih lahko spremljamo napredek pri uresničevanju ciljev. Kazalniki ne le merijo, temveč tudi 
spodbujajo uresničevanje TR in lajšajo sprejemanje trajnostnih odločitev. Po Hák, Bedřich in 
Dahl (2007) morajo sklopi kazalnikov omogočati spremljanje, ocenjevanje, učenje, odločanje in 
ukrepanje ter biti transparentni. 

Kazalniki morajo biti skrbno izbrani, saj drugače lahko negativno vplivajo na okolje. Po Sathaye 
et al (2007) morajo biti kazalniki »specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni oziroma realistični 
in časovno omejeni«. Meng in Li (2001) dodajata, da morajo biti kazalniki tudi primerljivi. 
Stiglitzova komisija (Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2009) priporoča tudi pretvorbo vrednosti 
kazalnikov v denarne vrednosti, da bi bili kazalniki primerljivi med sabo, vendar pa je to za zdaj 
prezahtevno in skoraj neizvedljivo. 

Strokovnjaki so razvili več skupin kazalnikov TR, v tej diplomski nalogi pa se bom osredotočila 
na kazalnike, ki jih je za EU razvil Eurostat, kazalnike, ki jih je razvil Statistični urad Republike 
Slovenije (v nadaljevanju SURS), in kazalnike v okviru Strategije razvoja Slovenije. Po Sathye 
et al (2007) noben izbor kazalnikov ni popoln, zato jih strokovnjaki ves čas prečiščujejo. Najbolj 
pomembno pa je, da jih vse bolj uporabljajo vlade, podjetja in civilna družba. 
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2. UVAJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V EVROPSKI 
      UNIJI 
 
Na svetovni ravni se je o TR začelo razpravljati na konferenci Združenih narodov o okolju in 
razvoju leta 1992 v Riu de Janeiru, kjer je bil sprejet akcijski načrt imenovan Agenda 21, v 
katerem je bila poudarjena pomembnost doseganja TR in medsebojnega sodelovanja držav pri 
uresničevanju TR (United Nations, 1992). Tri leta kasneje je Komisija za trajnostni razvoj (angl. 
Commission on Sustainable Development) začela razvijati kazalnike TR, prvi sklop je bil 
objavljen leta 1996. Po obdobju testiranja so bili rezultati testiranja pregledani in leta 2001 je bil 
predlagan prenovljen sklop kazalnikov. Nazadnje je bil sklop kazalnikov prenovljen leta 2006 
(United Nations, 2007). 

Na področju EU je bil po podatkih na spletni strani Evropske komisije (European Commission - 
Sustainable Development, 2010) cilj doseganja TR že leta 1997 vključen v Amsterdamsko 
pogodbo. Leta 1999 pa je Evropska komisija predstavila predlog dolgoročne strategije 
povezovanja politik za ekonomski, družbeni in ekološki TR (European Commission, 2009). Prva 
strategija EU za trajnostni razvoj (angl. EU Sustainable Development Strategy), ki je vsebovala 
splošne smernice za prihodnji razvoj politik iz 4 prednostnih področij (podnebne spremembe, 
transport, javno zdravje in naravni viri) je bila potrjena leta 2001 v Göteborgu in dopolnjena leta 
2002. Zaradi netrajnostnih trendov in novih izzivov je bila leta 2006 potrjena prenovljena 
strategija EU za trajnostni razvoj.  

 

2.1 Strategija Evropske unije za trajnostni razvoj 
 
Prenovljena strategija EU za trajnostni razvoj (Svet Evropske unije, 2006) določa enotno in 
skladno strategijo o tem, kako se bo EU bolj učinkovito približala svojim dolgoročnim zavezam 
o izpolnitvi izzivov trajnostnega razvoja. Prepoznava potrebo po postopni spremembi naših 
trenutnih netrajnostnih vzorcev porabe in proizvodnje ter premik k bolj celostnemu načinu 
oblikovanja politik. 

Splošni cilj prenovljene strategije EU (Svet Evropske unije, 2006) za trajnostni razvoj je 
identificirati in razviti ukrepe, ki bodo EU omogočali nenehno izboljševati kakovost življenja 
sedanje in prihodnjih generacij ter zagotavljati gospodarsko blaginjo, zaščito okolja, socialno 
enakost in povezanost ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. Kot glavna načela politike TR 
je Svet Evropske unije navedel promocijo in zaščito temeljnih pravic, solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, odprto in demokratično družbo, sodelovanje državljanov, vključevanje 
podjetij in socialnih partnerjev, skladnost politike in upravljanje, vključevanje politike, uporabo 
najboljšega dostopnega znanja, načelo previdnosti ter načelo plačila kazni za onesnaževalce. 

Strategija EU za trajnostni razvoj (Svet Evropske unije, 2006) navaja 7 glavnih izzivov TR, ki so 
našteti v tabeli v Prilogi 1. Poleg teh izzivov strategija navaja tudi izzive medsektorskih politik, 
ki prispevajo k družbi znanja in razvoja. Za dosego TR se je treba osredotočiti na izobraževanje 
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in usposabljanje, ne smemo pa pozabiti tudi na raziskave ter trajnostno delovanje sektorja 
financiranja in gospodarskih instrumentov. 

Zaradi nejasnosti razmerij med Lizbonsko strategijo in Strategijo Evropske unije za trajnostni 
razvoj (v nadaljevanju EU STR) je v prenovljeni strategij EU STR zapisano, da se strategiji 
dopolnjujeta, vendar pa EU STR predstavlja okvir, znotraj katerega deluje Lizbonska strategija, 
(European Commission, 2009). Lizbonska strategija veliko pripomore k doseganju splošnega 
cilja TR, še posebej pa se osredotoča na ukrepe, ki pospešujejo konkurenčnost, gospodarsko rast 
in ustvarjanje novih delovnih mest. Svet Evropske unije (Svet Evropske unije, 2006) je v EU 
STR zapisal, da obe strategiji podpirata potrebne strukturne spremembe, ki gospodarstvom držav 
članic olajšujejo shajanje z izzivi globalizacije, s tem da ustvarjajo »igrišče«, kjer delujejo 
dinamika, inovacije in kreativno podjetništvo, hkrati pa zagotavljajo socialno enakost in zdravo 
okolje.  

Za uspešno uresničevanje TR pa ni dovolj le dogovor med članicami EU, temveč aktivno 
vključevanje TR na vse ravni družbe ter vključevanje državljanov, podjetij in vlade (European 
Commission, 2006). EU STR načrtuje ozaveščanje ljudi prek prireditev, konferenc, predstavitev 
dobrih praks in razprav ter poudarja pomembnost priprave konkretne in realne vizije EU na poti 
k TR v naslednjih 50 letih (Svet Evropske unije, 2006). 

 

2.2 Kazalniki trajnostnega razvoja Evropske unije 
 
Da bi lahko ugotovili napredek pri uresničevanju ciljev EU STR, je Eurostat skupaj z 
nacionalnimi strokovnjaki razvil sklop kazalnikov, ki jih je Evropska komisija sprejela leta 2005, 
leta 2007 pa so jih zaradi prenovljene EU STR nadgradili. Sklop kazalnikov ni dokončen, 
temveč je zelo dinamičen, saj se kazalniki neprestano posodabljajo. Eurostat o napredku 
uresničevanja EU STR poroča vsaki 2 leti (nazadnje konec leta 2009). To poročilo je vključeno 
tudi v poročilo Evropske komisije, ki ga predstavijo na seji Sveta Evropske unije vsako drugo 
leto v decembru. Sklop kazalnikov, ki ga je razvil Eurostat, je hierarhično in tematsko 
strukturiran. Kazalniki so razdeljeni na 10 tem, ki odražajo 7 glavnih izzivov EU STR. Nadalje 
so kazalniki razdeljeni v podteme, ki odražajo operativne cilje (European Commission, 2009). 

V skladu s strukturo EU STR (splošni cilji, operativni cilji in ukrepi) in z namenom 
zadovoljevanja različnih potreb uporabnikov je sklop kazalnikov EU strukturiran kot piramida, 
sestavljena iz 3 ravni, ki jih dopolnjujejo vsebinski kazalniki (4. raven). Najviše v piramidi 
(Eurostat, 2009) so »naslovni« oz. glavni kazalniki, ki preverjajo uresničevanje splošnih ciljev in 
so največkrat uporabljeni, saj so najbolj splošni ter imajo visoko komunikativno in izobraževalno 
vrednost. Kazalniki na drugi ravni so povezani z operativnimi cilji in so vodilni kazalniki v svoji 
podtemi. Na tretji ravni so kazalniki povezani z ukrepi, navedenimi v EU STR, ali pa z drugimi 
vprašanji, ki so pomembna pri analizi uresničevanja napredka pri doseganju ciljev EU STR. 
Poleg njih obstajajo tudi vsebinski kazalniki, ki spadajo v sklop kazalnikov TR, vendar pa ne 
nadzorujejo neposredno uresničevanja posameznega cilja EU STR in jih je navadno težko 
normativno interpretirati. Kljub temu pa prispevajo pomembne informacije za analizo TR. 
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Poleg kazalnikov TR, ki jih je razvil Eurostat, pa so na področju EU razviti tudi različni sklopi 
strukturnih, socialnih, okoljskih, sektorsko-okoljskih kazalnikov ter kazalnikov pobude 
razširjenega BDP, ki tudi prispevajo k uresničevanju TR (European Commission, 2009).  

V tej diplomski nalogi se bom na področju EU osredotočila le na kazalnike TR, ki jih je razvil 
Eurostat. Kot rečeno so kazalniki razdeljeni na 10 področij, ki jih bom predstavila v naslednjem 
poglavju. Uspešnost posameznega kazalnika in pregled kazalnikov sta navedena v Prilogi 2. 
Znaki za uspešnost v obliki vremenske napovedi so povzeti po Eurostatovem poročilu iz leta 
2009. 

 

3. URESNIČEVANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA DRŽAV  
      ČLANIC EVROPSKE UNIJE  
 
Zadnje poročilo o napredku držav članic pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja je izšlo leta 
2009 in zajema podatke o teh državah od leta 1990 dalje oz. od prvega do zadnjega leta, za 
katero so podatki na voljo. Novejši podatki pa so dosegljivi na Eurostatovi spletni strani. V 
podpoglavjih 3.1–3.10 je pregled sprememb stanja kazalnikov za povprečje EU, povzet po 

Eurostatovem poročilu Sustainable development in the European Union − 2009 monitoring 

report of the EU sustainable development strategy (Eurostat, 2009). 

 

3.1 Socialno-ekonomski razvoj 
 
Stopnja rasti bruto družbenega proizvoda (v nadaljevanju BDP) na prebivalca, ki prikaže celotno 
gospodarsko uspešnost in stopnjo življenjskega standarda, je v obdobju od leta 2000 do 2007 na 
območju EU-27 ves čas rasla, v letu 2008 je zaradi gospodarske krize padla. V letu 2009 so vse 

članice imele negativno rast, za leto 2010 pa na Eurostatovi spletni strani (Eurostat − Indicators 
for monitoring the EU Sustainable Development Strategy, 2010) zopet napovedujejo pozitivno, 
0,4-odstotno, letno stopnjo rasti. Kljub finančni krizi je delež investicij v BDP, ki vpliva na 
prihodnji gospodarski uspeh s poglabljanjem in širjenjem osnovnega kapitala, z manjšim 
nihanjem ostal na ravni prejšnjih let. Še vedno pa so precejšnje razlike v gospodarski blaginji 
med regijami, ki negativno vplivajo na povezanost in spoštovanje kulturne raznolikosti. Delež 
varčevanja gospodinjstev, ki predstavlja največji del celotnega varčevanja in je potencialno 
namenjen investicijam, je od leta 2001 naprej padal, leta 2008 pa se je zopet nekoliko povečal. 
Stopnja letne rasti produktivnosti dela, ki kaže konkurenčnost EU, je od leta 2006 močno padla. 
Delež izdatkov za raziskave in razvoj v BDP se je vsa leta gibal okoli 1,8 %, kar je daleč od cilja 
Lizbonske strategije (3 %). V letu 2007 sta 3 % presegli le Švedska in Finska. V povprečju se 
energetska intenzivnost držav EU-27 izboljšuje, saj se poraba energije v primerjavi z višino BDP 
na leto zmanjšuje. Stopnja anketne zaposlenosti se povečuje, še vedno pa zaostaja za lizbonskim 
ciljem 70-odstotne zaposlenosti do leta 2010. Stopnji zaposlenosti žensk in moških sta se od leta 
1997 do leta 2007 zvišali, v letu 2009 pa zaradi gospodarske krize znižali, brezposelnost se je 
povečala. Razlike med zaposljivostjo žensk in moških ter razlike med zaposljivostjo različnih 
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starostnih skupin in prebivalcev različnih regij se zmanjšujejo, kar ugodno vpliva na socialno 
povezanost. 

 

3.2 Podnebne spremembe in čista energija 
 

S podpisom Kjotskega protokola so se države EU-15 zavezale, da bodo v letih 2008−2012 
zmanjšale emisije toplogrednih plinov (v nadaljevanju TGP) za 8 % v primerjavi z ravnijo emisij 
v letu 1990. Do leta 2007 so že zmanjšale emisije za 5 %, EU-27 pa naj bi do leta 2020 v 
primerjavi z letom 1990 zmanjšala emisije za 20 %. V letu 2007 je bila raven emisij TGP v EU-
27 za 9,3 % nižja kot v letu 1990, najbolj pa se je znižala do leta 2000. Evropska okoljska 
agencija napoveduje, da bodo članice EU-15 cilj presegle, članice EU-27 pa cilja verjetno ne 
bodo dosegle. V letih od 1990 naprej je poraba obnovljivih virov energije močno rasla, kljub 
temu pa je delež obnovljivih virov energije v bruto porabi energije še vedno pod ciljem za leto 
2010 (12 %) in ga tudi z rastjo 8,3 % na leto ne bomo dosegli. Emisije TGP so se med 2000 in 
2007 v večini sektorjev zmanjšale, le sektorja energetske industrije in transporta sta povečala 
emisije, kar je zmanjšalo vpliv izboljšav v drugih sektorjih. Delež izpustov TGP v bruto porabi 
se je med 2000 in 2007 le nekoliko izboljšal. Povprečna temperatura zemljinega površja pa je v zadnjih 

50 letih narasla skoraj 2-krat toliko kot v zadnjih 100 letih. Eden izmed ciljev EU STR je zavarovanje 
zaloge energentov, ki pa ga EU-27 za zdaj ne izpolnjuje, saj je delež odvisnosti od uvoza 
energentov v letu 2007 kar 53,1 %. Tudi bruto poraba energije znotraj državnih meja je od leta 
2000 rasla hitreje kot v prejšnjih desetletjih, z letno povprečno stopnjo 0,7 %. Kljub temu pa je 
bila pozitivna sprememba manjša uporaba trdnih goriv ter večja poraba zemeljskega plina, 
jedrske energije in obnovljivih virov energije. Delež elektrike, pridobljene iz obnovljivih virov 
energije, je narasel, vendar pa je še vedno pod ciljem EU STR za leto 2010. Delež biogoriv v 
transportu je narasel, kar je trenutno pod ciljema za leti 2010 in 2020, vendar strokovnjaki 
napovedujejo, da bosta oba cilja pravočasno izpolnjena. Istočasno pridobivanje elektrike in 
uporabne toplote za ogrevanje prostorov (angl. Combined heat and power – CHP oz. 
cogeneration) je tehnologija, ki izboljšuje energetsko učinkovitost. Delež CHP v EU-27 se je 
povečal z 10,5 % (2004) na 10,9 % (2007). Implicitna davčna stopnja na energijo, ki predstavlja 

efektivno davčno breme na energijo, se je v letih 2000−2007 zmanjšala, kar ni v skladu s ciljem 
EU, ki veleva zmanjševanje davkov na delo in povečevanje davkov na energijo. Vendar pa naj bi 
bili večji dosežki na drugih omejevalnih inštrumentih (npr. trgovanje z emisijskimi kuponi).  

 

3.3 Trajnostni promet 
 
Promet z zagotavljanjem mobilnosti ter lajšanjem procesov v industriji in trgovini izpolnjuje 
temeljne človeške potrebe, vendar pa je hkrati povezan z okoljskimi in socialnimi zunanjimi 
učinki (eksternalijami). Med letoma 2000 in 2007 je poraba energije v prometu rasla le malo 
počasneje kot BDP, kar kaže na močno povezanost med njima. Največ tovornega prometa v 
notranjosti še vedno poteka po cestah, delež pa se v zadnjih letih še vedno povečuje. Delež 
železniškega in rečnega prometa celo upada. Prav tako največji delež potniškega prometa še 
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vedno predstavljajo avtomobili, delež vlakov ostaja konstanten, delež avtobusov pa upada. Cilj 
EU STR zmanjšati navezanost povpraševanja po tovornem prometu na rast BDP ni bil izpolnjen. 
Vendarle pa se je zmanjšala navezanost povpraševanja po potniškem prometu na rast BDP. Med 
letoma 2000 in 2006 so investicije v potniški promet rasle. Med letoma 1999 in 2004 so 
investicije v cestno infrastrukturo sicer padle, so pa v zadnjih letih zopet narasle, zato gre še 
vedno največji delež investicij za cestno infrastrukturo. Drugi največji delež investicij gre za 
železnice, od leta 2000 naprej pa so močno narasle tudi investicije v zračni promet. Med letoma 
2000 in 2008 so cene v potniškem prometu rasle hitreje kot stopnja inflacije. Največ so se v 
povprečju letno zvišale cene v cestnem in železniškem prometu, sledijo pa jim cene v zračnem 
prometu. Število umrlih v cestnih nesrečah se je med letoma 2001 in 2007 močno zmanjšalo, 
vendar pa se EU-27 po vsej verjetnosti ne bo približala cilju do leta 2010 razpoloviti število 
umrlih v prometnih nesrečah iz leta 2001. Izpusti TGP v prometu so pomemben del izpustov 
TGP in so edina kategorija izpustov, ki proizvede več izpustov kot jih je leta 1990. Povprečne 
emisije CO2 na km pri novih potniških avtomobilih so se v EU-15 med letoma 2000 in 2007 v 
povprečju zmanjšale, vendar pa pod pričakovanji, zato najbrž ne bo dosežen cilj 120 gramov do 
leta 2012. Emisije »povzročiteljev« ozona (prekurzorjev) v prometu (emisije, ki z reakcijami 
tvorijo ozon, npr. NOx, CH4, CO) so se od leta 1990 zmanjšale za več kot 50 % zaradi 
naprednejše proizvodnje avtomobilov. Prav tako so se zmanjšale emisije trdnih delcev v 
prometu. 

 

3.4 Trajnostna poraba in proizvodnja 
 
Produktivnost virov se je od leta 2000 do leta 2005 v povprečju povečala. Poraba domačega 
materiala je rahlo upadla med letoma 2000 in 2003, nato pa močno narasla v letu 2004. Količina 
komunalnih odpadkov je najprej naraščala, nato precej padla in nato do leta 2007 zopet 
naraščala. Od leta 2000 do 2007 je močno padla količina odpadkov, ki je končala na deponijah. 
Količina kompostiranih in recikliranih odpadkov ter odpadkov za sežig se je v povprečju 
povečevala. Med letoma 2000 in 2006 pa so se zmanjšale atmosferske emisije oz. emisije kislih 
snovi, ozonskih prekurzorjev in trdnih delcev. V zadnjem desetletju se je število gospodinjstev 
po vseh državah članicah EU povečevalo, večinoma le zaradi zmanjševanja velikosti 
gospodinjstev. Poraba gospodinjstev se je med letoma 2000 in 2006 povečala, najbolj v sklopu 
zabave in oblačil. Poraba elektrike v gospodinjstvih raste vse od leta 1990. Povečanje porabe 
elektrike je delno posledica izjemno vročih poletij (klimatske naprave) in povečanega števila 
gospodinjstev. Tudi končna poraba energije je od leta 1990 do 2007 stalno rasla, vendar s 
skromnejšo povprečno letno stopnjo rasti in z manjšim padcem v letu 2007. Največji del končne 
porabe energije in največja rast sta bili prisotni v prometu in storitvah. Veliko povečanje je vidno 
tudi v lastništvu avtomobilov. Število organizacij z okoljskim upravljavskim sistemom, 
registriranih v sistemu EMAS (Sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo, angl. Eco-
Management and Audit Scheme), ki je nadgradnja standarda ISO 14001, je ves čas raslo, v letu 
2007 je bilo registriranih 3842 organizacij. Prav tako je raslo število produktov z znakom 
ekonalepke oz. okoljske marjetice (produkti, ki zadovoljujejo visoke okoljske standarde) in se v 
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letu 2007 dvignilo na 485 produktov. Prav tako je rasel delež kmetijskih površin z ekološkim 
kmetijstvom, število enot živine na hektar zemlje, uporabljene za kmetijstvo, pa se je zmanjšalo. 

 

3.5 Ohranjanje in upravljanje naravnih virov 
 
Eden izmed ciljev EU STR je zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010, katerega 
uspeh se meri s kazalnikom izobilja navadnih ptic, saj ptice veljajo za dobre predstavnike biotske 
raznovrstnosti in celovitosti ekosistemov. Od leta 2000 dalje je indeks vseh navadnih ptic 
pokazal le majhno nihanje med leti, indeks travniških ptic, to je ptic, ki živijo na površinah, ki bi 
lahko bile uporabljene za kmetijstvo (angl. Farmland birds), pa je pokazal povprečni letni padec, 
kar kaže na to, da cilj EU STR ne bo dosežen. Za ohranjanje vrst je pomembno tudi zadostno 
število zaščitenih območij, katerih delež je v zadnjih letih narasel. K ohranjanju biotske 
raznovrstnosti pripomore tudi optimalen delež odmrlih dreves na gozdnem območju, saj 
predstavlja vir hrane za nekatere živali. Delež je v večini držav v preteklih letih ostal 
nespremenjen ali pa se je povečal, kar je načeloma pozitivno, vendar pa kazalnik nima oznake, 
saj odmrla drevesa lahko opredelimo tudi kot negativna zaradi možnosti požarov. Delež zajetja 
vode iz razpoložljivih obnovljivih vodnih virov, ki nam pokaže pritisk na povprečne dolgoročne 
letne obnovljive vodne vire, se je v večini držav članic zmanjšal ali pa ostal enak. Kakovost voda 
v rekah se je od leta 1992 do leta 2006 ves čas izboljševala. Delež ulova ogroženih skupin rib se 
je v letih 2001 in 2003 močno povzpel. Ribiške flote, ki so merjene s skupno močjo motorja 
ribiških plovil, so se od leta 2000 do leta 2008 v povprečju zmanjšale, vendar pa je hkrati prišlo 
do tehnološkega napredka in posledično učinkovitejšega ribolova, kar pomeni, da ribolov še 
vedno izčrpava ogrožene skupine rib. Od leta 1990 do leta 2000 so umetne površine v povprečju 
narasle, z največjimi povečanji na področju urbanih zgradb ter industrijskih, trgovskih in 
prometnih enot. Tudi delež osutosti dreves (dreves, ki so izgubila liste) kaže slabe znake. 

 

3.6 Javno zdravje 
 
Dandanes ni več pomembno samo, kako dolgo živimo, temveč tudi, kako kakovostno in zdravo 
je naše življenje. Povprečna pričakovana leta zdravega življenja so se od leta 2002 naprej 
povečevala tako za moški kot za ženski spol ter tako za novorojenčke kot za osebe stare 65 let. 
Število umrlih oseb, mlajših od 65 let, zaradi kroničnih bolezni se je od leta 2000 do leta 2006 
zmanjševalo, še vedno pa prevladujejo smrti moških oseb. Prav tako je število samomorov v 
zadnjih letih precej upadlo. Tudi delež ljudi, ki meni, da si ne morejo privoščiti zdravstvene 
oskrbe, upada, vendar pa so še vedno velike razlike med dohodkovnimi razredi. Proizvodnja 
toksičnih kemikalij je od leta 1995 do leta 2000 upadla, po letu 2000 pa stagnira, kar še vedno ni 
ugodno. Delež vsebnosti trdnih delcev v zraku se je od leta 2000 do 2007 povečeval (zaradi 
vročih poletij in divjih požarov) in posledično ni pričakovano, da bi bil do leta 2010 dosežen cilj 
le 20 mikrogramov. Delež ozona v zraku se je prav tako od leta 2000 do 2007 povečeval. Delež 
gospodinjstev, izpostavljenih motečemu hrupu, se je v preteklih letih v povprečju zmanjšal, 
vendarle pa so se deleži v posameznih državah tudi povečali. Število hudih poškodb pri delu, ki 
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povzročijo izostanke od dela za več kot 3 dni, se je v zadnjih letih zmanjševalo in podatki kažejo 
na to, da bo cilj, zmanjšati število nesreč za 25 %, dosežen med letoma 2007 in 2012. 

 

3.7 Socialna vključenost 
 
Stopnja tveganja revščine, ki je opredeljena kot delež oseb z ekvivalentnim razpoložljivim 
dohodkom, nižjim od 60 % mediane dohodka, se kljub visoki rasti BDP med letoma 2005 in 
2007 ni spremenila, temveč celo povečala za enostarševska gospodinjstva, osebe, stare med 18 in 
24, starejše od 50 in osebe z nižjo izobrazbo. Intenzivnost revščine, ki je izmerjena kot relativna 
razlika med dohodki oseb pod pragom revščine in dohodki oseb na pragu revščine, se je 
povečala, kar pomeni, da je imela polovica revnih nižje dohodke od 77 % dohodkov na pragu 
revščine. Dohodkovna neenakost, ki je opredeljena kot razmerje med dohodki oseb najvišjega 
kvintila in dohodki oseb najnižjega kvintila, se je med letoma 2005 in 2007 prav tako povečala, 
tako da so bili v letu 2008 dohodki najvišjega razreda 5-krat višji od dohodkov najnižjega 
razreda. Število oseb, ki živijo v gospodinjstvih, kjer so vsi člani brezposelni, se je v zadnjih 
letih zmanjšalo. Leta 2007 je ena izmed 10 oseb živela v brezposelnih gospodinjstvih. Delež 
ljudi, ki so zaposleni, pa vseeno živijo pod pragom revščine, se ni spremenil, delež dolgoročno 
brezposelnih oseb pa se je zmanjšal. Razlika v dohodkih med spoloma se je od leta 2006 do leta 
2008 povečala za manj kot odstotek, še vedno pa obstajajo velike razlike med državami. Javni 
izdatki za izobraževanje so se od leta 2000 do 2006 počasi povečevali. Delež prebivalstva, 
starega med 18 in 24 let, ki ima najnižjo stopnjo izobrazbe in se nadalje ne izobražuje, se je od 
leta 2000 do 2008 zmanjševal s prepočasnim padcem, da bi do leta 2010 dosegli cilj 10 %. V letu 
2008 je delež oseb, ki so šolanje zaključile predčasno, znašal 14,9 %. Delež odraslih z izobrazbo 
do ISCED 3c se je od leta 2000 do leta 2007 zmanjševal. Delež odraslih zaposlenih oseb, ki se 
izobražujejo in usposabljajo, se je od leta 2003 do leta 2008 prepočasi povečeval. 

 

3.8 Demografske spremembe 
 
Delež zaposlenih, starih med 55 in 64 let, se je povečal, torej obstaja možnost, da bomo do leta 
2010 dosegli cilj 50 %. Pričakovana življenjska doba oseb, starih 65 let, se je od leta 2002 do leta 
2006 povečala. Število živorojenih otrok na eno žensko v času trajanja njene rodne dobe se je v 
preteklih letih povečevalo, vendar trendi kažejo, da ne bomo dosegli meje za reprodukcijo 
prebivalstva. Stopnja neto migracij je pozitivna, vendar pa do leta 2060 napovedujejo zmanjšanje 
neto migracij. Število zaposlenih na eno osebo starejšo od 65 let, se od leta 1990 naprej 
povečuje. V letu 2008 so eno starejšo osebo podpirali 4 zaposleni, v letu 2060 pa naj bi eno 
starejšo osebo podpirala le še 2 zaposlena. Raven dohodkov oseb, starejših od 65 let, v 
primerjavi z dohodki pred upokojitvijo se je od leta 2005 do 2007 zmanjšala, pokojnine so tako 
za več kot pol nižje od dohodkov pred upokojitvijo. Delež oseb nad 65 let, ki imajo dohodke pod 
pragom revščine, se od leta 2005 do leta 2007 ni spremenil. Delež javnega dolga v BDP se je 
sicer zmanjšal, vendar pa se kaže negativen trend povečevanja dolga v prihodnjih letih. 
Dosežena starost za upokojitev se je od leta 2001 do 2007 povečala z 59,9 na 61,2 leta, kar je 
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daleč od cilja 65 let do leta 2010. Delež izdatkov za skrb za starejše se je najprej povečeval, nato 
pa zmanjšal. Projekcije staranja kažejo, da se bodo javni izdatki v povezavi s staranjem povečali. 
Večinoma bo šlo za povečanje izdatkov za pokojnine ter zdravstveno varstvo in oskrbo. 

 

3.9 Globalna partnerstva 
 
Delež bruto nacionalnega dohodka (v nadaljevanju BND) za uradno razvojno pomoč se je od leta 
2000 naprej povečeval in dosegel vrh v letih 2005 in 2006, nato pa padel. Trend zopet narašča, 
vendar ne bo dosegel cilja 0,7 % BND do leta 2015. Uvoz iz držav v razvoju, ki spodbuja razvoj 
in zmanjšuje revščino, in uvoz iz najmanj razvitih držav sta se v zadnjih letih povečevala. 
Količina subvencij za kmetijstvo EU, ki otežujejo trgovino s kmetijskimi izdelki razvijajočih se 
držav, se je od leta 2000 do leta 2008 ugodno zmanjšala. Financiranje držav v razvoju (iz 
naslova javnega in zasebnega sektorja) se je od leta 1990 do leta 2007 skoraj potrojilo, v večini 
zaradi večjega števila in obsega neposrednih tujih investicij (v nadaljevanju NTI). Toda NTI so 
se v nekaterih državah povečale, v državah z nizkimi prihodki pa zmanjšale. Delež uradne 
razvojne pomoči za države z nizkimi dohodki se je povečal le s 57,5 % na 58,9 %. Delež uradne 
razvojne pomoči, ki ni vezan na določene države in omogoča državam v razvoju več svobode, se 
je povečal. Prav tako se je povečal del uradne razvojne pomoči, ki je namenjena za socialno 
infrastrukturo in storitve, zrasla pa je tudi pomoč za oprostitev dolga. Izpusti CO2 na prebivalca v 
državah EU-27 so bili v letu 2000 4,7-krat višji kot v razvijajočih se državah, v letu 2006 pa le še 
3,6-krat višji. To je posledica zmanjševanja izpustov CO2 v EU-27 in povečevanja izpustov v 
državah v razvoju. Uradna razvojna pomoč, namenjena oskrbi z vodo in sanitaciji, se je med 
letoma 2000 in 2007 pozitivno povečala. 

 

3.10 Dobro upravljanje 
 
Od leta 1999 dalje je bil največjega zaupanja v evropske inštitucije deležen Evropski parlament, 
tik za njim Evropska komisija, na zadnjem mestu pa je bil Svet Evropske unije. Zaupanje v vse 
tri inštitucije pa je v letu 2008 upadlo. Število primerov kršitev, ko država članica ni izpolnila 
svojih obveznosti in je primer prišel pred Sodišče Evropske unije, se je v obravnavanem obdobju 
povečalo. Največ kršitev je bilo na področju notranjega trga, okolja, zdravja in zaščite 
potrošnikov ter pravosodja in notranjih zadev. Delež nacionalno uzakonjenih evropskih direktiv 
je še vedno na ciljni poti. Udeležba na nacionalnih volitvah v letu 2008 je bila precej večja kot na 
volitvah za Evropski parlament v letu 2009, kljub temu da udeležba na nacionalnih volitvah od 
leta 2000 naprej pada. Dosegljivost in uporaba e-uprave se je od leta 2004 do 2009 precej 
povečala. Razmerje med okoljskimi davki in davki na delo se je v zadnjih letih poslabšalo, kar 
pomeni, da cilj EU, zmanjšati davke na delo in povečati okoljske davke, ni bil dosežen.  
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3.11 Pregled uspešnosti Eurostatovih kazalnikov za EU 
 
Vseh 108 Eurostatovih kazalnikov se je skozi pretekla leta različno spreminjalo, v skladu z 
rezultati zadnjih let pa lahko rečemo, da se je največ kazalnikov gibalo proti ciljni poti TR. 
Pregled uspešnosti uresničevanja TR po ravneh kazalnikov si lahko ogledamo v spodnji tabeli. V 
okviru naslovnih kazalnikov, ki preverjajo zasledovanje splošnih ciljev in so največkrat 
uporabljeni, je večina kazalnikov blizu ciljne poti. Kazalniki na drugi ravni, ki so povezani z 
operativnimi cilji, so bili v večini daleč od ciljne poti, vendar pa je bilo veliko kazalnikov tudi na 
ciljni poti. Kazalniki na tretji ravni, ki so povezani z ukrepi navedenimi v EU STR, pa so bili v 
veliki večini na ciljni poti. 

Tabela 1: Pregled uspešnosti po Eurostatovih kazalnikih po posameznih ravneh za povprečje EU 

USPEŠNOST 

RAVEN 
KAZALNIKA 

Na ciljni poti 

 

Blizu ciljne poti Daleč od ciljne 
poti 

Se oddaljuje od 
ciljne poti 

Raven 1 2 5 2 2 
Raven 2 8 3 10 5 
Raven 3 26 7 14 7 
Skupaj 36 15 26 14 

 

V nobeni skupini kazalnikov niso prevladovali kazalniki, katerih uspešnost kaže na odmik od 
ciljne poti, kar je pozitiven znak. Res je, da je takih kazalnikov veliko, vendar pa je ostalih 
kazalnikov, ki so na ciljni poti ali blizu nje, največ. Na podlagi dobljenih rezultatov uspešnosti 
težko rečemo, da EU popolnoma uresničuje cilje TR. Večina kazalnikov kaže na to, da je EU na 
zelo dobri poti, vendar pa bo v prihodnosti morala poskrbeti za to, da se kazalniki, ki trenutno 
niso na ciljni poti, izboljšajo. Komisija Evropskih skupnosti (Komisija Evropskih skupnosti, 
2009) je v pregledu EU STR poudarila, da so kljub znatnim prizadevanjem za vključitev ukrepov 
za TR v glavne politike EU še vedno prisotni netrajnostni trendi, zato bo treba prizadevanja še 
okrepiti. Opozoriti pa je treba tudi, da trenutni nabor kazalnikov ni popoln, zato je treba 
kazalnike ves čas posodabljati in dodajati nove. Poleg tega je treba spreminjanje kazalnikov 
preučevati z upoštevanjem dejstva, da se nekateri kazalniki spreminjajo le zaradi priključitve 
novih članic EU.  

Pri celotni sliki Eurostatovih kazalnikov je treba upoštevati, da so to izbrani kazalniki, za katere 
ni nujno, da pokrivajo vse vidike. Pri javnem zdravju na primer ni nobenega kazalnika v 
povezavi z gensko spremenjenimi organizmi, pri socialni vključenosti pa se meri le višina 
izdatkov za izobraževanje, ne pa kakovost izobraževanja. Veliko je govora o škodljivosti emisij 
CO2, skoraj nič pa o škodljivosti drugih plinov, npr. metana, ki se proizvaja v živinoreji. Po 
podatkih na spletni strani Organizacije za prehrano in kmetijstvo (Livestock impacts on the 
environment, 2010) iz leta 2006, naj bi živinoreja proizvedla 18 % TGP. Po zadnjih podatkih iz 
raziskave v okviru organizacije World Watch Institute (Livestock Emissions: Still Grossly 
Underestimated?, 2010) pa naj bi živinoreja proizvedla kar 51 % TGP, kar pomeni, da živinoreja 
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močno vpliva na okolje in bi se morala vključiti v kazalnike. Upoštevati je treba tudi, da so za 
večino kazalnikov trenutno na voljo le podatki do leta 2007, kar pomeni, da ni podatkov o vplivu 
finančne in gospodarske krize na TR. Nenazadnje pa je treba upoštevati tudi dejstvo, da je EU 
STR slabo poznana v javnosti. Le malo ljudi pozna besedno zvezo trajnostni razvoj, še manj pa 
katerokoli strategijo o trajnostnem razvoju ali kazalnike TR. Dokler širša javnost ne bo 
seznanjena z delovanjem na področju TR, ne moremo pričakovati dejanskega TR. Eno so 
strategije, ki jih sprejmejo voditelji držav in inštitucij, drugo pa je uvedba strategij v vsakdanje 
življenje. Po besedah priznanega akademika Stuarta L. Harta (Hart, 1997), so podjetja tista, ki 
lahko spremenijo javno mnenje in vedenje potrošnikov ter s tem pripomorejo k TR. Šele ko se bo 
vsak zemljan zavedal pomena TR in se bo trajnostno tudi vedel, bomo dosegli resničen TR. 

 

4. URESNIČEVANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V 
         SLOVENIJI 
 
Na območju Slovenije obstaja več kazalnikov, na podlagi katerih merimo uresničevanje TR. Ker 
je Slovenija članica EU, tudi zanjo veljajo EU STR in Eurostatovi kazalniki TR. Poleg tega je 
SURS s pomočjo strokovnjakov razvil svoj sklop kazalnikov TR za Slovenijo. Področje TR v 
Sloveniji pa spada tudi v Strategijo razvoja Slovenije (v nadaljevanju SRS). Zaradi omejenosti s 
prostorom in ker se nekateri kazalniki ponavljajo, bom spremembe kazalnikov povzela zgolj na 
kratko. Pregled vseh kazalnikov je naveden v prilogah, njihova uspešnost pa z grafičnimi znaki 
za vremensko napoved, ki sem jim jih dodelila po lastni presoji. Pregled Eurostatovih kazalnikov 
za Slovenijo (podpoglavje 4.1) je narejen na podlagi podatkov iz tabel na Eurostatovi spletni 

strani (Eurostat − Indicators for monitoring the EU Sustainable Development Strategy, 2010). 

 

4.1 Slovenija in Eurostatovi kazalniki trajnostnega razvoja 
 
BDP in delež investicij v BDP sta v Sloveniji v preteklih letih naraščala, v času krize pa padata. 
Razlike v regijah so nihale, v vseh letih pa so bile nižje od razlik v EU-27 in EU-15. Tudi 
varčevanje gospodinjstev je v preteklih letih nihalo, v povprečju pa je naraslo. Produktivnost 
dela je od leta 2005, ko je bila na najvišji ravni, upadla in v letu 2008 dosegla negativno 
vrednost. Izdatki za raziskave in razvoj so močno pod ciljem EU (3 % BDP), vendar pa so se v 
zadnjih letih povečali. Energetska intenzivnost se v zadnjih letih zmanjšuje, stopnja zaposlenosti 
v vseh letih narašča, edino v letu 2009 se kaže vpliv krize in posledično zmanjšanje zaposlenosti. 
Prav tako se je ves čas povečevala zaposlenost žensk, manjši padec je le v letu 2009. Posledično 
se je zmanjševala brezposelnost tako moških kot žensk, le da je bil odstotek brezposelnih žensk v 
preteklosti večji od odstotka brezposelnih moških.  

Emisije TGP so se v Sloveniji v zadnjih letih povečevale in vse kaže na to, da ne bomo izpolnili 
ciljev Kjotskega protokola. Najvišji delež izpustov emisij TGP je v energetski industriji, največje 
povečanje pa je zaznano v prometu. Delež izpustov TGP v bruto porabi energije se je od leta 
2000, ko je znašal 100 %, znižal na 96,9 % v letu 2007. Poraba obnovljivih virov energije zelo 
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niha, v letu 2000 je dosegla najvišjo vrednost (12 %), do leta 2007 pa je padla na 10 %. Slovenija 
je energetsko odvisna država, saj uvoz energije zajema več kot 50 % porabljene energije, stanje 
pa se ne izboljšuje. Bruto poraba energije se od leta 1999 naprej neprestano povečuje. Delež 
pridobljene elektrike iz obnovljivih virov energije je precej nihal v preteklosti, v letu 2010 pa je 
dosegel najvišjo vrednost, 33,6 %. Biogoriva v transportu so bila v Sloveniji prvič uporabljena 
leta 2006, delež biogoriv pa je še vedno pod 1 %. Tehnologija združevanja toplote in moči je v 
Sloveniji slabo uporabljena, saj zajema le 7 % proizvodnje elektrike. Implicitna davčna stopnja 
na energijo se je do leta 2006 zmanjševala, kar ni bilo v skladu s cilji EU, v letu 2007 pa se je 
povečala. 

Od leta 2004 naprej je poraba energije v prometu rasla skupaj z BDP-jem, kar ni v skladu s 
trajnostnimi cilji. Delež potniškega železniškega prometa je zelo nizek in ne raste, delež 
potniškega avtobusnega prometa celo upada, največji del pa še vedno zajemajo osebni 
avtomobili. Delež tovornega železniškega prometa pada, delež cestnega pa narašča. Prav tako 
narašča količina tovornega prometa, in sicer hitreje kot BDP, potniškega pa počasneje kot BDP. 
Cene so se najbolj povišale v zračnem in cestnem potniškem prometu. Izpusti TGP v prometu so 
se povečali. Število umrlih v prometnih nesrečah se je najprej zmanjšalo, nato pa zopet povečalo. 
Povprečne emisije CO2 pri novih potniških avtomobilih se niso zmanjševale. 

Produktivnost virov je v preteklih letih ostala na isti ravni. Količina komunalnih odpadkov in 
poraba domačih materialov sta se povečali. Količina kompostiranih odpadkov se malo povečuje, 
o recikliranih pa ni podatka. Poraba elektrike po gospodinjstvih se povečuje, prav tako pa se 
povečuje število gospodinjstev. Končna poraba energije se je najbolj povečala v prometu, 
največja pa je bila v industriji. Tudi število lastnikov avtomobilov se povečuje, vendar ne 
izstopamo iz povprečja EU. Imamo le eno podjetje z okoljsko upravljavskim sistemom EMAS in 
3 izdelke z ekonalepko. 6 % slovenskega kmetijstva je ekološkega, kar je več kot v povprečju 
EU. Gostota živine na 1 hektar se je zmanjšala, vendar je večja od povprečja EU. 

Število zavarovanih območij se v preteklih letih ni spremenilo. Kakovost voda v slovenskih 
rekah je do leta 2000 (do takrat imamo podatke) nihala in bila pod povprečjem EU. Število 
pozidanih ozemelj se je povečalo. Število ribških flot je zelo nihalo in ni kazalo trenda. Število 
osutih dreves pa se povečuje, kar je negativen znak. 

Pričakovana leta zdravega življenja so se podaljšala, število smrti zaradi kroničnih bolezni pa 
zmanjšalo. Število samomorov odraslih oseb se je zmanjšalo, med mladimi in starejšimi pa niha 
iz leta v leto in ni vidnega pozitivnega trenda. Število nezadovoljenih potreb po zdravstveni 
oskrbi je nižje od 0,5 %. Izpostavljenost onesnaženemu zraku s trdnimi delci se je do leta 2004 
povečevala, nato pa upadala, izpostavljenost onesnaženemu zraku z ozonom pa se je povečevala. 
Število oseb, ki je izpostavljeno prevelikemu hrupu, znaša okvirno 20 % in se ne povečuje. 
Število hudih poškodb pri delu se pozitivno zmanjšuje.  

Število oseb, ki živijo pod pragom revščine, se je povečalo na 12 %. Razlika med bogatimi in 
revnimi se je v zadnjih letih malo povečala, intenzivnost revščine pa se ni spremenila. Število 
brezposelnih gospodinjstev se je zmanjšalo, delež zaposlenih pod pragom revščine se ni 
spremenil, znašal pa je manj kot je povprečje EU. Delež dolgoročno brezposelnih se je zmanjšal. 
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Razlika med plačami moških in žensk pa se je povečala. Število oseb s predčasno zaključenim 
šolanjem je v preteklih letih nihalo, v letu 2008 pa se je delež v primerjavi z letom 2007 povečal. 
Delež odraslih z nizko izobrazbo se zmanjšuje. Delež vseživljenjskega učenja se je do leta 2004 
povečeval, od takrat naprej pa zmanjševal. Delež javnih izdatkov, namenjenih izobraževanju, se 
v zadnjih letih zmanjšuje. 

Zaposljivost starejših, pričakovana življenjska doba starejših in stopnja rodnosti so se v 
preučevanem obdobju povečale. V zadnjih letih se je močno povečalo tudi število imigrantov. 
Prav tako se je delež odvisnih starejših oseb v preteklih letih nezaželeno povečal. Raven 
prihodkov upokojenih oseb znaša le 44 % prihodkov oseb tik pred upokojitvijo in se v zadnjih 
letih slabša. Delež upokojenih oseb pod pragom revščine pa se ni bistveno spremenilo. Javni 
dolg se je v preteklih letih ves čas zmanjševal, v letu 2009 pa je zaradi krize močno narasel. 
Javni izdatki za starejše se v zadnjih letih zmanjšujejo. 

Delež bruto nacionalnega dohodka, namenjenega za uradno razvojno pomoč, se je od leta 2004 
povečal za 0,05 odstotne točke. Prav tako se je povečal uvoz iz držav v razvoju, še vedno pa 
Slovenija ne uvaža iz najmanj razvitih držav. Delež izpustov CO2 v Sloveniji v primerjavi z 
državami v razvoju se je poslabšal. Podatki za ostale kazalnike v okviru teme globalna 
partnerstva niso dosegljivi. 

V letu 2008 smo imeli le 1 primer kršitve, ko Slovenija ni izpolnila svojih obveznosti in je 
primer prišel pred Sodišče Evropske unije. Delež uzakonjenih evropskih direktiv se je od leta 
2004 povečal in v letu 2008 znašal kar 98,8 %. V letu 2008 so bile vse tri evropske inštitucije 
(Evropski parlament, Evropska komisija in Svet Evropske unije) deležne podobne stopnje 
zaupanja, to je okvirno 60 %. Volilna udeležba na nacionalnih volitvah je bila v letu 2008 za 3 
odstotne točke višja kot v letu 2004, v obeh primerih pa kar 3-krat večja od udeležbe na 
evropskih volitvah. Slovenska e-uprava je dobro dosegljiva, saj je na spletu dosegljivih 95 % 
vseh upravnih storitev, uporaba e-uprave pa je še vedno zelo nizka (32 % v letu 2009). Delež 
davkov na delo je še vedno previsok (52 % v letu 2007) v primerjavi z deležem okoljskih davkov 
(8 % v letu 2007). 

Celostno gledano bi lahko rekli, da je bila Slovenija do začetka gospodarske krize oz. do konca 
let, za katera imamo podatke, zelo blizu ciljne poti. Največ kazalnikov je namreč kazalo vidno 
želeno spremembo, veliko pa tudi srednje želeno spremembo. Slovenija se ni nahajala na ciljni 
poti TR, saj je bilo še vedno veliko kazalnikov, ki so kazali srednje neželene spremembe, in 
hkrati tudi precej kazalnikov, ki so kazali neželene spremembe. Omeniti moramo, da pri večjem 
številu kazalnikov ni bilo sprememb, stanje pa ni bilo trajnostno, poleg tega pa za veliko 
kazalnikov ni dosegljivih podatkov za Slovenijo. Obstaja torej možnost, da so kazalniki, za 
katere nimamo podatkov, kazali negativne spremembe. Kot sem omenila, je bila Slovenija 
relativno uspešna pri doseganju ciljev v okviru Eurostatovih kazalnikov, za katere imamo 
razpoložljive podatke, vendar pa je treba upoštevati, da je preučevanim obdobjem sledila kriza. 
Vplivi krize se še vedno močno kažejo v trenutni uspešnosti Slovenije, gledano na splošno na 
gospodarski uspešnosti in gledano širše na uspešnosti doseganja TR.  
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Tabela 2: Pregled uspešnosti po Eurostatovih kazalnikih po posameznih ravneh za Slovenijo 

USPEŠNOST 

RAVEN 
KAZALNIKA 

Na ciljni poti 

 

Blizu ciljne poti Daleč od ciljne 
poti 

Se oddaljuje od 
ciljne poti 

Raven 1 2 3 3 1 
Raven 2 6 3 9 6 
Raven 3 13 17 6 5 
Skupaj 21 23 18 12 

 

4.2 Kazalniki trajnostnega razvoja Statističnega urada Republike Slovenije 
 
Ideja o slovenskem izboru kazalnikov je bila prisotna že nekaj časa, uresničila pa se je šele letos, 
maja 2010. Po podatkih na spletni strani SURS-a (Kazalniki trajnostnega razvoja, 2010) se je na 
delavnici v aprilu 2009, ki jo je organiziral SURS, oblikoval prvi nabor kazalnikov TR Slovenije. 
Pri razpravi so sodelovali predstavniki ministrstev, agencij, raziskovalnih inštitutov, nevladnih 
organizacij in SURS-a. Identificirali so 5 ključnih ciljev TR (blaginja, dolgoročno ravnovesje, 
skromnost, sodelovanje in celostnost) in za vsak cilj predlagali kazalnik. V okviru nadaljnjih 
posvetovanj so ključne cilje smiselno povezali in določili klju čne kazalnike. Končni izbor 
kazalnikov je po navedbah v brošuri SURS-a (SURS, 2010) združen v 3 področja: blaginja, 
ravnovesje in skromnost ter medgeneracijsko sodelovanje. Uresničevanje ciljev vsakega 
področja pa se meri z okoljskimi, ekonomskimi in socialnimi kazalniki. Predstavniki SURS-a so 
na novinarski konferenci ob predstavitvi kazalnikov zatrdili, da bodo uspešnost kazalnikov 
spremljali tudi v prihodnje. V naslednjih 3 odstavkih sledi povzetek spreminjanja SURS-ovih 
kazalnikov za Slovenijo, povzet po brošuri z naslovom Kazalniki trajnostnega razvoja za 
Slovenijo (SURS, 2010). 

Blaginja že dolgo ni več opredeljena zgolj z gospodarsko rastjo. Ko govorimo o blaginji ljudi, 
govorimo o življenjskem standardu, ki se nanaša na gmotno stanje, zdravje, izobrazbo, osebno 
aktivnost, delo, volilno pravico, upravljanje, socialne vezi, odnose, okolje, varnost in nèvárnost v 
materialnem in fizičnem smislu. Kako zadovoljujemo cilje glede blaginje, nam kažejo naslednji 
kazalniki. Po podatkih SURS-a se je onesnaženost zunanjega zraka z emisijami trdnih delcev od 
leta 2002 do leta 2008 zmanjšala, kljub temu pa sta bili leta 2008 presežena dovoljena letna 
mejna vrednost koncentracije trdnih delcev in dovoljeno število dni s preseženo dnevno mejno 
vrednostjo. Od leta 2004 do leta 2007 se je onesnaženost pitne vode z bakterijami E.coli 
zmanjšala. Število kmetijskih gospodarstev z ekološkim kmetovanjem je med letoma 2004 in 
2008 naraščalo, toda število na novo registriranih kmetijskih gospodarstev z ekološkim 
kmetovanjem je upadalo. Delež površin kmetijskih zemljišč v uporabi z ekološko pridelavo je v 
letu 2008 znašal le 6 %. BDP, izražen v tekočih cenah, se je od leta 1995 do 2008 ves čas 
povečeval, v letu 2009 pa je zaradi krize padel na raven iz leta 2007. Tudi pri kazalniku obsega 
povprečnih letnih razpoložljivih sredstev na gospodinjstvo, ki se je od leta 2000 do leta 2007 
stalno povečeval, je treba upoštevati vpliv krize v letu 2009. V letu 2007 so povprečna letna 
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razpoložljiva sredstva gospodinjstva znašala približno 18.000 EUR oz 7.000 EUR na člana 
gospodinjstva. Največji del denarnih sredstev so zajemali dohodki iz zaposlitve in pokojnine z 
dodatki. Registrirana brezposelnost je od leta 2000 do 2008 ves čas padala, število delovno 
aktivnih prebivalcev pa je naraščalo. Tudi pri teh dveh kazalcih je treba upoštevati, da so se 
vrednosti po letu 2009 poslabšale zaradi krize. Po podatkih SURS-a so se izdatki za socialne 
prejemke od leta 1996 do 2007 povečali kar 2,6-krat. Največji del izdatkov so v letu 2007 
zajemali izdatki za starost (predvsem starostne in invalidske pokojnine). Število zdravnikov v 

zunajbolnišničnem zdravstvenem varstvu se je v obdobju 1997−2008 povečalo za okoli 14 %, še 
vedno pa zaostajamo za povprečjem EU. Število študentov v terciarnem izobraževanju se je od 
leta 1997 do leta 2008 močno povečalo, in sicer za skoraj 68 %. Stopnja kriminala se je v zadnjih 
letih močno povečevala, saj so v letu 1996 na okrožnih in okrajnih sodiščih končali kazenske 
postopke zoper 4442 polnoletnih in mladoletnih oseb, v letu 2008 pa zoper 9228 oseb. Največ jih 
je bilo obsojenih zaradi tatvine.  

Za TR je treba doseči ravnovesje med potrebami človeštva in zmogljivostjo narave, k čemur 
pripomoreta skromnost in zavedanje o omejenosti razpoložljivih virov. Zavedanje je v Sloveniji 
še vedno šibko, saj se je končna poraba energije v Sloveniji od leta 2002 do 2006 povečevala, 
delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije pa se je v zadnjih letih zmanjšal (v letu 
2008 je znašal le 7,9 %). Tudi poraba vode iz javnega vodovoda v gospodinjstvih in količina 
komunalnih odpadkov sta se v zadnjih letih povečali. V letu 2008 smo ustvarili dobrih 14 % več 
odpadkov na prebivalca Slovenije kot leta 2002. Do velikih sprememb je prišlo tudi v potniškem 
prometu, saj se je število osebnih vozil v uporabi fizičnih oseb od leta 2002 do 2008 povečalo za 
18 %, število v cestnem javnem potniškem prometu prepeljanih potnikov pa se je zmanjšalo za 
33 %. Upoštevati pa je treba, da se število prepeljanih potnikov v javnem potniškem prometu od 
leta 2006 naprej zopet povečuje. Obseg bruto domačih izdatkov za raziskovalno-razvojne 
dejavnosti se je med letoma 2000 in 2008 povečeval v vseh sektorjih, največ pa v poslovnem 
sektorju, kjer so bili v letu 2008 ti izdatki nominalno za slabih 176 % višji kot v letu 2000. Od 
leta 1999 je v Sloveniji prirast prebivalstva pozitiven, do leta 2005 predvsem zaradi selitvenega 
prirasta, od leta 2005 naprej pa tudi zaradi pozitivnega naravnega prirasta. Razmerje med 
povprečnima bruto plačama moškega in ženske se med letoma 2004 in 2008 ni bistveno 
spreminjalo. Ženske so v povprečju v celotnem obdobju prejemale za okoli 7 % nižje plače. 
Največje razlike so bile v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, najmanjše pa v dejavnostih 
promet in skladiščenje. Stopnja tveganja revščine se je od leta 1997 naprej zmanjševala, v letu 
2008 pa se je v primerjavi z letom 2007 povečala za 0,8 odstotne točke. V Sloveniji je tako v letu 
2008 pod pragom revščine živelo 12 % ljudi. Če v dohodek ne bi šteli socialnih transferjev, bi 
stopnja dviganja revščine znašala 23 %, če bi odšteli še pokojnine, pa bi stopnja tveganja 
revščine znašala 39 %. 

Velik del TR zavzema skrb za naslednje generacije, za okolje, ki jim ga bomo zapustili. Za 
ohranitev planeta Zemlje in dobrih medčloveških odnosov za prihodnje generacije je zelo 
pomembna medgeneracijska solidarnost in z njo povezani naslednji kazalniki. Energetska 
intenzivnost, izračunana kot razmerje med končno porabo energije in bruto domačim 
proizvodom, se je od leta 2000 do 2007 zmanjševala, v letu 2008 pa zopet povečala. Obseg 
oskrbe z energijo se je med letoma 2000 in 2008 stalno povečeval. Slovenija se je tako kot 
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številne druge države s Kjotskim protokolom zavezala, da bo količino izpustov TGP do leta 2012 
v povprečju zmanjšala za 8 % glede na leto 1986, v nasprotju s cilji pa so se količine izpustov 
TGP od leta 1996 do leta 2007 za 8 % povečale. Na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi se je v 
letu 2008 v primerjavi z letom 2007 poraba glavnih rastlinskih gnojil zmanjšala za dobrih 9 %, 
zmanjšuje pa se od leta 1996. Slovenija spada med najbolj gozdnate dežele, saj je v letu 2007 
gozd prekrival več kot 58 % ozemlja Slovenije, delež pa se stalno povečuje. Intenzivnost poseka 
gozda se od leta 2002 naprej povečuje, kar pomeni, da rast poseka lesa raste hitreje od rasti 
prirastka lesa. Dolg sektorja država se je od leta 2000 naprej (razen v letu 2007) ves čas 
povečeval, še posebej pa v zadnjih letih zaradi krize. Dolg sektorja država, izražen kot delež 
BDP, se je od leta 2002 zmanjševal, leta 2008 je tako zajemal slabih 23 % BPD. V letu 2009 se 
je povečal kar na 35,9 % BDP. V letu 2008 je bilo od 100 delovno sposobnih prebivalcev 
odvisnih 20 oseb, mlajših od 15 let, in 24 oseb, starejših od 65 let. Skupno število odvisnih oseb 
se v zadnjih letih povečuje. Delež otrok, vključenih v vrtce, se je v zadnjih letih povečevalo. V 
šolskem letu 2008/2009 je bilo v vrtce vključenih 70 % vseh otrok ustrezne starosti. Povečalo se 
je tudi število oskrbovancev v domovih za ostarele. Med oskrbovanci prevladujejo osebe, stare 
nad 80 let, v večini ženskega spola, v dom pa so bili v večini sprejeti zaradi starostnih bolezni. 

Tabela 3: Pregled uspešnosti posameznih področij kazalnikov za Slovenijo na podlagi SURS-

ovih kazalnikov 

USPEŠNOST 

PODROČJE 

Na ciljni poti 

 

Blizu ciljne poti 

 

Daleč od ciljne 
poti 

Se oddaljuje 
od ciljne poti 

Blaginja 2 5 2 1 

Ravnovesje in 
skromnost 

1 0 1 5 

Medgeneracijsko 
sodelovanje 

3 1 1 3 

Skupaj 6 6 4 9 

 

SURS se je odrekel sodbam o uspešnosti posameznega kazalnika, zato sem po svoji presoji 
ocenila uspešnost kazalnikov. V zgornji tabeli je združen pregled uspešnosti posameznih 
področij kazalnikov. Največji premik k TR v Sloveniji je bil opazen na področju blaginje. 
Področje ravnovesja in skromnosti je v povprečju pokazalo precejšnjo neuspešnost, saj je šlo 
največ kazalnikov proč od ciljne poti. Mešano sliko pa kaže področje medgeneracijskega 
sodelovanja, saj so bile prisotne tako pozitivne kot negativne spremembe. 

 

4.3 Strategija razvoja Slovenije 
 
S sklepom Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada RS) decembra 2003 je bil 
ustanovljen Svet za trajnostni razvoj (v nadaljevanju Svet za TR), ki je posvetovalno telo Vlade 
RS za področje TR (Svet za trajnostni razvoj, 2010). Člani Sveta za TR so številni ministri, 
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predstavniki različnih vladnih in nevladnih organizacij, delodajalcev, sindikatov, akademikov, 
občin, regionalnih razvojnih agencij in slovenskih manjšin. Naloge Sveta za TR so sprejemati 
smernice in priporočila za uresničevanje TR v RS, obravnavati, dajati pobude in vrednotiti 
predloge o strateških razvojnih dokumentih RS ter drugih dokumentih dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja pa tudi skrbeti za usklajenost TR v RS z usmeritvami na področju TR v EU in širšem 
mednarodnem prostoru (Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni 
razvoj, 2003). 

Med drugim je Svet za TR sodeloval tudi pri pripravi SRS, ki jo je Vlada RS sprejela junija 2005 
(UMAR, 2005). SRS je krovni strateški razvojni dokument, ki upošteva usmeritve že sprejetih 
razvojnih dokumentov, jih povezuje v koherentno celoto in usklajuje z razvojnimi cilji države 
kot celote (Strategija razvoja, 2010). SRS opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet 
razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. Ker se SRS ne osredotoča le na gospodarska vprašanja, 
temveč vključuje tudi socialna, okoljska, politična, pravna in kulturna razmerja, je po svoji 
vsebini tudi strategija trajnostnega razvoja Slovenije (UMAR, 2005). 

V SRS navedeni temeljni cilji razvoja Slovenije so (UMAR, 2005): 

• gospodarski razvojni cilj: v 10 letih preseči povprečno raven ekonomske rasti EU in povečati 
zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije; 

• družbeni razvojni cilj: izboljšati kakovost življenja in blaginje vseh posameznic in 
posameznikov; 

• medgeneracijski in sonaravni cilj: uveljaviti načelo trajnosti kot temeljno kakovostno merilo 
na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega razvoja obnavljanja prebivalstva; 

• razvojni cilj Slovenije v mednarodnem okolju: s svojim razvojnim vzorcem, kulturno 
identiteto in angažiranim delovanjem postati v svetu prepoznavna in ugledna država. 

SRS, ki velja za obdobje 2006−2013, naj bi omogočila nov strateški prijem, konkretno izvedbo 
strategije in njeno stalno izboljševanje. Za lažje uresničevanje strategije so posamezne usmeritve 
povezane v 5 razvojnih prioritet (UMAR, 2005): (1) konkurenčno gospodarstvo in hitrejša 
gospodarska rast; (2) učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski 
razvoj in kakovostna delovna mesta; (3) učinkovita in cenejša država; (4) moderna socialna 
država in večja zaposlenost; (5) povezovanje ukrepov za doseganje TR. 

Kako uspešno je Vlada RS do začetka aprila 2010 uresničevala cilje SRS, je zapisano v Poročilu 
o razvoju, ki ga je izdal Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju UMAR). 
Avtorji poročila so ugotovili, da smo do leta 2009 dosegli napredek v okviru višje gospodarske 
rasti in rasti zaposlenosti, vendar pa je po letu 2009 kriza izničila ves napredek iz preteklih let. 
Ker je pretekla gospodarska rast v preveliki meri temeljila na »premalo zahtevnih industrijskih 
dejavnostih in na tradicionalnih storitvenih dejavnostih«, je bila konkurenčna sposobnost 
gospodarstva omejena, tehnološki preboj in vzdržen razvoj pa onemogočena. Slovenija si bo 
morala za prihodnje desetletje zastaviti zahtevne cilje, da se bo trenutno stanje izboljšalo 
(UMAR, 2010). 
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Osrednji gospodarski cilj SRS merimo z ravnijo BDP na prebivalca po kupni moči, ki se je v letu 
2009 močno znižala v primerjavi z EU-27. To je vodilo k povečanju razvojne vrzeli za 
povprečjem EU na raven iz leta 2007, ki pa se brez korenitega izboljšanja gospodarstva v 
prihodnjih letih ne bo zmanjšala. Razlog za velik padec BDP lahko iščemo v številnih 
investicijah (predvsem v gradbeništvu) v preteklih letih in strukturnih slabostih slovenskega 
gospodarstva. Zaradi velikega deleža nizko in srednje tehnološko zahtevnih dejavnosti je prišlo 
do precejšnjega padca izvoza in posledično poslabšanja izvozne konkurenčnosti. Izboljševanje 
konkurenčnosti gospodarstva ovirajo neučinkovito terciarno izobraževanje (trajanje študija je 
med najdaljšimi v EU), neusklajenost ponudbe in povpraševanja po terciarno izobraženih 
posameznikih, nizka učinkovitost vlaganj v raziskave in razvoj ter nezadostna usklajenost 
ukrepov za povečanje inovacijske sposobnosti. Pozitivni premiki pa so bili na področju znižanja 
obdavčitve dela in zmanjšanja administrativnih bremen. Na področju javnih financ je prišlo do 
povečanja primanjkljaja in dolga sektorja država, kar predstavlja tveganje za hitrejšo rast in 
razvoj (UMAR, 2010).  

Po podatkih Poročila o razvoju 2010 (UMAR, 2010) je kriza prav tako močno vplivala na 
trajnostno blaginjo in kakovost življenja, saj je močno poslabšala stanje in spodbudila državo k 
izvajanju protikriznih ukrepov. Po večletnem izboljševanju življenjskih razmer večine 
prebivalstva je kriza prinesla poslabšanje razmer na trgu dela, manjši razpoložljivi dohodek 
prebivalstva, povečanje tveganja revščine in gmotne prikrajšanosti ter zmanjšanje zadovoljstva z 
življenjem. Takšne razmere so pokazale na to, da sistem pokojninskega in zdravstvenega 
zavarovanja ter dolgotrajne oskrbe nujno potrebuje spremembe. So pa v letu 2009 potekale 
strokovne priprave sistemskih sprememb na področju trga dela in socialne zaščite, ki so nujne za 
izboljšanje stanja v prihodnosti. 

Pozitivna stran manjše gospodarske aktivnosti je, da se je v zadnjem letu zmanjšalo 
obremenjevanje okolja, ki spada med medgeneracijske in sonaravne cilje SRS. V predelovalnih 
dejavnostih se je raba energije na enoto dodane vrednosti zmanjševala, delež rabe obnovljivih 
virov se je v letih 2008 in 2009 povečal, prišlo je do napredka pri spodbujanju učinkovitejše rabe 
energije in izboljšanja ravnanja z odpadki. Še vedno pa sta se nadaljevala poslabšanje energetske 
intenzivnosti gospodarstva in visoka rast emisij TGP, predvsem emisij iz prometa. V okviru 
trajnega obnavljanja prebivalstva se je povečalo število prebivalcev (predvsem zaradi imigracij) 
in pa stopnja rodnosti, vendar pa za manjši odstotek kot v preteklih letih. Podaljšuje se 
pričakovana starost, posledično pa tudi delež starejšega prebivalstva. Razlike v razvitosti regij se 
niso bistveno spremenile, zmanjšale pa so se razlike v brezposelnosti na račun povečanja 
brezposelnosti v regijah s predhodno višjo zaposlenostjo. Črpanje kohezijskih sredstev se je 
povečalo, vendar pa so bila prejeta sredstva še vedno nižja od načrtovanih. Prisoten pa je bil tudi 
proces suburbanizacije (UMAR, 2010).  

Kot je razvidno iz spodnje tabele, veliko kazalnikov kaže na to, da je Slovenija na trajnostni poti. 
Največ kazalnikov je bilo namreč na ciljni poti ali pa blizu nje. Nekaj kazalnikov je bilo daleč od 
ciljne poti, zelo malo pa se jih je oddaljevalo od ciljne poti. To je zelo dober znak za Slovenijo, 
vendar pa bodo zato, da bo Slovenija postala konkurenčna družba znanja, vseeno potrebne 

strukturne spremembe. Najslabše spremembe so bile namreč v okviru prve in zadnje prioritete − 
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konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast ter povezovanje ukrepov za doseganje 
TR. 

Tabela 4: Pregled uspešnosti posameznih kazalnikov za Slovenijo na podlagi Strategije razvoja 

Slovenije po posameznih prioritetah 

USPEŠNOST 

 
 

PRIORITETA 

Na ciljni 
poti 

 

Blizu ciljne 
poti 

 

Daleč od 
ciljne poti 

Se oddaljuje 
od ciljne 

poti 

Konkurenčno gospodarstvo in 
hitrejša gospodarska rast 

6 1 6 5 

Učinkovita uporaba znanja za 
gospodarski razvoj in 
kakovostna delovna mesta 

3 5 1 0 

Učinkovita in cenejša država 1 3 0 0 

Moderna socialna država 3 8 3 0 

Povezovanje ukrepov za 
doseganje TR 

2 7 5 2 

Skupaj 15 24 15 7 

 

4.4 Pregled vseh kazalnikov za Slovenijo 
 
Izbori kazalnikov za Slovenijo so precej različni. Eurostatovi kazalniki so najobsežnejši in dajo 
nekako najboljšo sliko TR, saj so narejeni prav s tem namenom. Kazalniki SURS-a so prav tako 
narejeni z namenom preverjanja uspešnosti TR, vendar pa obsegajo zelo malo kazalnikov in 
posledično pokažejo manj celostno sliko. Od Eurostatovih se razlikujejo tudi po tem, da so 
narejeni posebej za Slovenijo. Kazalniki v okviru SRS so bolj splošni, saj trajnostni kazalniki 
predstavljajo le en del kazalnikov. Vendar pa bi strategija razvoja sama po sebi morala biti 
trajnostna, zato lahko rečemo, da vsi kazalniki predstavljajo TR.  

Tabela 5: Pregled uspešnosti posameznih sklopov kazalnikov za Slovenijo  

USPEŠNOST 

 

KAZALNIKI 

Na ciljni poti 

 

Blizu ciljne poti 

 

Daleč od ciljne 
poti 

Se oddaljuje 
od ciljne poti 

Eurostatovi 
kazalniki 

21 23 18 12 

SURS-ovi 
kazalniki 

6 6 4 9 

Kazalniki SRS 15 24 15 7 

Skupaj 42 53 37 28 
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Večina kazalnikov (95) za Slovenijo je kazala, da je Slovenija na ciljni poti oz. blizu nje. Precej 
manj kazalnikov (65) pa je kazalo, da je Slovenija daleč od ciljne poti oz. da se oddaljuje od nje. 
Ker moramo kazalnike gledati celostno, bi težko brez zadržkov rekli, da je Slovenija na poti TR. 
Poleg tega v večini kazalnikov ni zajet vpliv krize, ki je v Sloveniji pokazal na številne 
nepravilnosti. V času konjunkture je namreč vse kazalo na uspešnost Slovenije, s prihodom krize 
pa so se pokazali številni problemi, ki bodo zahtevali večje strateške premike, če želi Slovenija 
imeti konkurenčno gospodarstvo ter preiti v družbo znanja in nizkoogljično družbo, ki obvladuje 
izzive starajoče se družbe. Po podatkih UMAR-ja (UMAR, 2010) bo nekonkurenčne dele 
gospodarstva treba nadomestiti z dejavnostmi, ki potrebujejo zahtevnejše tehnologije in znanje, 
ustvariti bo treba nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, spodbujati podjetništvo in 
razvoj malih in srednje velikih podjetij ter privabiti NTI. Izboljšati bo treba učinkovitost porabe 
javnih sredstev za raziskave in razvoj ter izobraževanje. Večji poudarek naj bi bil predvsem na 
učinkovitejšem terciarnem izobraževanju in vseživljenjskem učenju. Spodbuditi bo treba tudi 
nastajanje novih delovnih mest na področju socialnega varstva in varovanja ter varstva okolja. 
Javne finance bo treba prestrukturirati, povečati učinkovitost javne uprave, izboljšati sposobnost 
črpanja sredstev EU, pripraviti reformo sistemov socialne zaščite ter zmanjšati in prestrukturirati 
javnofinančne odhodke. Vlada RS je že začela ukrepati v smeri zgornjih predlogov, in sicer je v 
začetku leta 2010 sprejela strateške usmeritve ekonomske politike in predloge strukturnih 
sprememb. Poleg tega pa so bila predstavljena tudi izhodišča za razmislek o slovenskem razvoju, 
ki jih bo Vlada RS upoštevala pri pripravi nove SRS (Začetek javnih razprav za pripravo nove 
strategije razvoja Slovenije, 2010).  

 

SKLEP  
 
TR ima veliko različnih opredelitev, največkrat uporabljena pa je opredelitev Svetovne komisije 
za okolje in razvoj iz leta 1987, ki je TR opredelila kot razvoj, ki omogoča zadovoljevanje potreb 
sedanje generacije, ne da bi ogrožal zmožnost zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. 
Katerakoli opredelitev TR nanj gleda s 3 vidikov: gospodarskega, okoljskega in družbenega. Da 
bi lahko ugotovili, ali smo na poti k TR, potrebujemo najprej opredelitev ciljev TR, nato pa 
kazalnike, s katerimi merimo uresničevanje zastavljenih ciljev.  

EU je leta 1997 TR vključila v Amsterdamsko pogodbo, prva EU STR pa je bila sprejeta leta 
2001. Do leta 2006 so EU STR zaradi netrajnostnih trendov in novih izzivov prenovili. Že leta 
2005 je Eurostat razvil sklop kazalnikov TR za EU, leta 2007 pa so jih zaradi prenovljene EU 
STR nadgradili. Sklop kazalnikov se neprestano posodablja, na vsaki 2 leti pa Eurostat poroča o 
napredku uresničevanja EU STR.  

Slovenija je v okviru EU spremljana prek Eurostatovih kazalnikov, v letošnjem letu pa je SURS 
skupaj s strokovnjaki predstavil še posebne kazalnike za Slovenijo. Poleg tega je Vlada RS 
sprejela tudi SRS, ki govori o TR. V prihodnjih letih se bo še naprej spremljalo stanje SURS-
ovih kazalnikov in kazalnikov SRS, oba sklopa kazalnikov pa se bosta tudi posodabljala.  
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Ob preučevanju uspešnosti povprečja EU in Slovenije glede na izbrane sklope kazalnikov sem 
ugotovila, da ne moremo točno trditi, ali država oz. unija popolnoma sledi ciljem TR ali ne. 
Kazalnikov oz. vidikov TR je veliko in vsak osvetli TR s svoje strani. Objektivno celostno oceno 
pa je zelo težko podati, saj lahko nekateri kazalniki kažejo zelo dobre spremembe na nekem 
področju, na drugem zelo slabe, na tretjem pa mešane. Ocena uresničevanja TR je torej odvisna 
od vidika, interesov in prioritet ter je precej subjektivna. Zato sem v tej diplomski nalogi podala 
le okvirno oceno, ali je država oz. unija bliže trajnostni ali netrajnostni poti. 

Za povprečje EU (pri nekaterih kazalnikih je bila to skupina EU-27, pri drugih pa zaradi 
pomanjkanja podatkov EU-15) je največ kazalnikov (51) kazalo, da je EU na ciljni poti oz. blizu 
ciljne poti TR. Precej kazalnikov (40) je kazalo tudi, da se EU oddaljuje od ciljne poti oz. je 
daleč od nje, vendar je bilo teh kazalnikov manj. Lahko torej rečemo, da je EU na trajnostni poti, 
vendar pa bo morala sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili izboljšanje kazalnikov, ki kažejo 
nasprotno. 

Slovenijo sem preučevala v okviru 3 sklopov kazalnikov, ki so si med seboj precej različni. 
Nekateri kazalniki so isti v vseh sklopih, v večini pa se razlikujejo zaradi različnih pogledov na 
TR. Tako kot za EU je tudi za Slovenijo največ kazalnikov kazalo, da je na ciljni poti oz. blizu 
nje (95), manj kazalnikov pa, da je daleč oz. se oddaljuje od ciljne poti (65). Celostno gledano bi 
tudi za Slovenijo lahko rekli, da je na trajnostni poti, vendar pa moramo upoštevati, da glede na 
večino kazalnikov zaostajamo za EU in da pri nekaterih kazalnikih še ni bil upoštevan vpliv 
krize, ki je sliko precej spremenil. Kriza je namreč pokazala, da bo Slovenija morala uvesti 
precej strukturnih sprememb, da bo okrepila svoje slabe temelje ter postala bolj konkurenčna in 
učinkovita.  

Kljub temu da sem ugotavljala uspešnost uresničevanja ciljev TR prek kazalnikov, ne moremo 
reči, da je katerikoli sklop kazalnikov TR popoln in ne moremo pričakovati, da se bodo stvari kar 
same od sebe obrnile v trajnostno smer. Najbolj pomembno je, da se vsak posameznik zaveda 
vpliva svojih dejanj na svoje življenje ter na življenje sedanje in naslednjih generacij. Države, 
različne inštitucije in organizacije namreč lahko sprejemajo različne ukrepe, cilji pa se lahko 
uresničijo le s pomočjo vseh, ki imajo vpliv na družbo, okolje in gospodarstvo. TR se bomo 
najbolj približali takrat, ko se bomo vsi (vsak posameznik, vsa podjetja in organizacije) zavedali 
naših vplivov in bomo spremenili naše vedenje v bolj trajnostno.  
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Priloga 1: Izzivi in cilji trajnostnega razvoja po EU STR 

Tabela 1-1: 7 glavnih izzivov in splošnih ciljev trajnostnega razvoja 

IZZIV SPLOŠNI CILJ 
Podnebne spremembe in čista 
energija 

Omejiti podnebne spremembe in njihove stroške ter negativne 
vplive na družbo in okolje. 

Trajnostni promet Zagotoviti, da naši prometni sistemi ustrezajo gospodarskim, 
socialnim in okoljskim potrebam družbe ob istočasnem 
zmanjšanju njihovih nezaželenih vplivov na gospodarstvo, 
družbo in okolje. 

Trajnostna poraba in 
proizvodnja 

Spodbuditi trajnostne načine porabe in proizvodnje. 

Ohranjanje in upravljanje 
naravnih virov 

Izboljšati upravljanje naravnih virov ter preprečevati njihovo 
prekomerno izkoriščanje, ob priznavanju vrednosti delovanja 
ekosistemov. 

Javno zdravje Spodbujati dobro javno zdravje v enakih pogojih in izboljšati 
zaščito pred grožnjami za zdravje 

Socialna vključenost, 
demografija in migracije 

Ustvariti družbo, ki bo temeljila na socialni vključenosti, z 
upoštevanjem solidarnosti med generacijami in znotraj njih, ter 
zagotoviti in povečati kakovost življenja državljanov kot prvi 
pogoj za trajno blaginjo posameznika. 

Svetovna revščina in izzivi 
TR 

Aktivno spodbujati TR ter zagotoviti usklajenost notranjih in 
zunanjih politik EU s svetovnim TR in mednarodnimi 
obveznostmi. 

Vir: Svet Evropske unije, Pregled strategije EU za trajnostni razvoj −  prenovljena strategija, 

2006, str. 7−21. 
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Priloga 2: Pregled Eurostatovih kazalnikov trajnostnega razvoja in uspešnosti 
uresničevanja posameznih kazalnikov za povprečje EU 

Legenda znakov: 

Vidno želena sprememba / na ciljni 
poti 

Srednje želena sprememba ali brez 
sprememb / blizu ciljne poti 

 

Srednje neželena sprememba / daleč 
od ciljne poti 

Vidno neželena sprememba /  se 
oddaljuje od ciljne poti 

   : Vsebinski kazalnik ali nezadostni podatki  

Tabela 2-1: Socialno-ekonomski razvoj 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 

Stopnja rasti bruto 
družbenega proizvoda (BDP) 

na prebivalca 

Gospodarski razvoj 
Investicije            Regijske razlike gospodarske         

           blaginje v BDP-ju 
           Varčevanje gospodinjstev 

Inovacije, konkurenčnost in eko-učinkovitost 
Rast produktivnosti dela            Izdatki za raziskave in razvoj 

           Energetska intenzivnost 
Zaposljivost 

 
Zaposljivost 

           Zaposljivost žensk 
           Regijske razlike v zaposljivosti 
           Brezposelnost 
 

 

Tabela 2-2: Podnebne spremembe in čista energija 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 

Emisije TGP 
(EU-15) 

 
 
 
 

 
Poraba obnovljivih virov  

 
 
 

Podnebne spremembe 
:   Emisije TGP 
     po sektorjih  

             Delež izpustov TGP 
             v bruto porabi energije 
:           Povprečna temperatura  
            zemljinega površja 

Energija 

 
 
Energetska odvisnost 

             Bruto poraba energije  
             (znotraj državnih meja) 
             Pridobivanje elektrike iz  
             obnovljivih virov 
             Poraba biogoriv v transportu 
             Združevanje toplote in moči  
             (od 2004) 
             Implicitna davčna stopnja na         
             energijo 
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Tabela 2-3: Trajnostni promet 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 
 
 

 
Poraba energije v prometu  

na enoto BDP 

Promet in mobilnost 
Razdelitev tovornega  
prometa po vrstah 

             Količina tovornega prometa  
             na enoto BDP 
             Količina potniškega prometa  
             na enoto BDP 

Razdelitev potniškega  
prometa po vrstah 
 
 

             Investicije v prometno  
             infrastrukturo 
:           Cene potniškega prometa 

Prometni vplivi 

 
Izpusti TGP v prometu 
 

             Povprečne emisije CO2 na  
             km (pri novih potniških  
             avtomobilih) 
             Emisije ozonskih  
             prekurzorjev v prometu 

Število umrlih v cestnih 
nesrečah 

             Emisije trdnih delcev v  
             prometu 
 

 

Tabela 2-4: Trajnostna poraba in proizvodnja 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 
 
 
 

Produktivnost virov 

Uporaba virov in odpadki 
 
Komunalni odpadki 

             Poraba domačih materialov 
             Reciklirani in   
             kompostirani komunalni  
             odpadki 
             Atmosferske emisije 

Vzorci porabe 
 
Poraba elektrike v  
gospodinjstvih 
 
 

      :      Število gospodinjstev 
      :      Poraba gospodinjstev 
             Končna poraba energije 
             Lastništvo avtomobilov 

Vzorci proizvodnje 
Okoljski upravljavski sistemi  
 EMAS (EU-15) 

             Ekonalepke (EU-15) 
             Ekološko kmetijstvo  
              (EU-15) 
             Indeks gostote živine 
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Tabela 2-5: Ohranjanje in upravljanje naravnih virov 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 

Izobilje »navadnih« ptic 
(agregat, ki temelji na 19 

državah članicah) 

Biotska raznovrstnost 
     

 Zavarovana območja 
(EU-15 od 2003) 

 

 
      :         Odmrla drevesa na  
                gozdnem območju  

Viri izvirske vode 
 
    :     Zajetje vode  

               Kakovost voda v rekah 
               (agregat, ki temelji na 18  
               državah članicah) 

 
 

Ohranjanje ribjih vrst  
(v SV Atlantiku) 

Morski ekosistemi 
           :       Količinske zmožnosti  

                ribolova 
Uporaba tal 

 
           Spremembe v rabi in  
           pokritosti tal (agregat, ki  
           temelji na 23 članicah,  
           med 1990 in 2000) 
 

                Defoliacija (osutost)  
                gozdnih dreves 
 

 

Tabela 2-6: Javno zdravje 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 

Leta zdravega življenja 
(EU-25, od 2005) 

Zdravje in zdravstvena neenakost 
Smrti zaradi kroničnih bolezni              Samomori 

     :       Nezadovoljene potrebe po  
             zdravstveni oskrbi 

Determinante zdravja 
 
Proizvodnja toksičnih  
kemikalij  
(EU-25, od 2004)  

             Izpostavljenost  
             s trdnimi delci 
             onesnaženemu zraku 
             Izpostavljenost  
             z ozonom  
             onesnaženemu zraku 
             Moteči hrup (od 2005) 
             Hude poškodbe pri delu 
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Tabela 2-7: Socialna vključenost 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 
 

Tveganje revščine 

Denarna revščina in življenjske razmere 
                 Intenzivnost revščine  

                (od 2005) 
                 Dohodkovna neenakost  

                (od 2005) 
Dostop do trga dela 

 
Brezposelna gospodinjstva 

               Zaposleni pod pragom  
               revščine (EU-25 od 2005) 
               Dolgoročna brezposelnost 
     :         Razlika v dohodkih med  
               spoloma 

Izobraževanje 
 
Predčasno zaključeno šolanje 

     :         Javni izdatki za 
               izobraževanje 
              Odrasle osebe 
               z nizko izobrazbo 
               Vseživljenjsko učenje 

 

Tabela 2-8: Demografske spremembe 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 
 
 
 

Zaposljivost starejših 
delavcev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demografija 
 
Pričakovana življenjska doba za 
moške pri 65 letih (od 2002) 
 

Pričakovana življenjska doba za 
ženske pri 65 letih (od 2002) 
 
 

              Stopnja rodnosti  
              (od 2002) 
     :        Migracije 
 
     :        Starejša generacija 
              v primerjavi z delovno  
              generacijo (koeficient 
              staranja) 

Prihodki in enakost starejših 

Raven prihodkov starejših od 
65 let v primerjavi s prejšnjo 
generacijo (od 2002) 
 
 

 
              Tveganje revščine za  
              starejše od 65 let 
              (od 2005)  

Trajnost javnih financ 
 
Javni dolg 

               Starost upokojitve  
               (od 2001) 
     :        Izdatki za skrb za starejše 
     :        Vpliv staranja na javne  
               izdatke 
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Tabela 2-9: Globalna partnerstva 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 
 
 
 
 

Uradna razvojna pomoč 

Globalizacija trgovine 
 
Uvoz iz držav v razvoju 

               Delež uvoza iz manj  
               razvitih držav 
               Subvencije za   
               kmetijstvo EU 

Financiranje za trajnostni razvoj (EU-15) 
 
 
 
Financiranje držav v razvoju 

               Delež NTI v državah 
               z nizkimi prihodki 
               Delež uradne razvojne  
               pomoči za države 
               z nizkimi prihodki 
               Delež »nevezane« pomoči 
              Pomoč za socialno  
               infrastrukturo in storitve 
               Pomoč za oprostitev dolga 
              (EU-15) 

Globalno upravljanje virov 
   :    Izpusti CO2 na prebivalca               Pomoč pri oskrbi z vodo in  

             sanitaciji (EU-15) 
 

Tabela 2-10: Dobro upravljanje 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 Skladnost politik in učinkovitost 
Primeri kršitev 
(EU-25 od 2005) 

    :        Zaupanje državljanov 
             v inštitucije EU 
             Delež uzakonjenih  
             evropskih direktiv 

Odprtost in sodelovanje 
 
Volilna udeležba 

              Dosegljivost e-uprave  
              (EU-25 od 2004) 
              Uporaba e-uprave  
              (od 2005) 

Gospodarski instrumenti 
Okoljski davki v primerjavi z 
davki na delo 

 

 

 

Vir priloge 2: Eurostat, Sustainable development in the European Union − 2009 monitoring 
report of the EU sustainable development strategy, 2009. 
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Priloga 3: Pregled Eurostatovih kazalnikov trajnostnega razvoja in uspešnosti 
uresničevanja posameznih kazalnikov za Slovenijo 

Legenda znakov: 

Vidno želena sprememba / na ciljni 
poti 

Srednje želena sprememba ali brez 
sprememb / blizu ciljne poti 

 

Srednje neželena sprememba / daleč 
od ciljne poti 

Vidno neželena sprememba /  se 
oddaljuje od ciljne poti 

   : Vsebinski kazalnik ali nezadostni podatki  

Tabela 3-1: Socialno ekonomski razvoj 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 

Stopnja rasti bruto 
družbenega proizvoda (BDP) 

na prebivalca 

Gospodarski razvoj 
Investicije            Regijske razlike gospodarske         

           blaginje v BDP-ju 

           Varčevanje gospodinjstev 

Inovacije, konkurenčnost in eko-učinkovitost 
Rast produktivnosti dela            Izdatki za raziskave in razvoj 

 
           Energetska intenzivnost 

Zaposljivost 
 
Zaposljivost 

           Zaposljivost žensk 
   :       Regijske razlike v zaposljivosti 

           Brezposelnost 

Tabela 3-2: Podnebne spremembe in čista energija 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 

Emisije TGP 
 
 
 
 
 

 
Poraba obnovljivih virov  

 
 
 

Podnebne spremembe 
:   Emisije TGP 
    po sektorjih  

             Delež izpustov TGP 
             v bruto porabi energije 
:           Povprečna temperatura  
            zemljinega površja 

Energija 

 
 
Energetska odvisnost 

             Bruto poraba energije  
             (znotraj državnih meja) 
             Pridobivanje elektrike iz  
             obnovljivih virov 

             Poraba biogoriv v transportu 

             Združevanje toplote in moči  

             Implicitna davčna stopnja na         
             energijo 
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Tabela 3-3: Trajnostni promet 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 
 
 

 
Poraba energije v prometu  

na enoto BDP 

Promet in mobilnost 
Razdelitev tovornega  
prometa po vrstah 

             Količina tovornega prometa  
             na enoto BDP 
             Količina potniškega prometa  
             na enoto BDP 

Razdelitev potniškega  
prometa po vrstah 

      :      Investicije v prometno  
             infrastrukturo 
      :     Cene potniškega prometa 

Prometni vplivi 

 
Izpusti TGP v prometu 
 

             Povprečne emisije CO2 na  
             km (pri novih potniških  
             avtomobilih) 
       :     Emisije ozonskih  
             prekurzorjev v prometu 

Število umrlih v cestnih 
nesrečah 

       :     Emisije trdnih delcev v  
             prometu 
 

 

Tabela 3-4: Trajnostna poraba in proizvodnja 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 
 
 
 

Produktivnost virov 

Uporaba virov in odpadki 
 
Komunalni odpadki 

             Poraba domačih materialov 
             Reciklirani in   
             kompostirani komunalni  
             odpadki 
             Atmosferske emisije 

Vzorci porabe 
 
Poraba elektrike v  
gospodinjstvih 
 
 

      :      Število gospodinjstev 
      :      Poraba gospodinjstev 
             Končna poraba energije 
             Lastništvo avtomobilov 

Vzorci proizvodnje 
Okoljski upravljavski sistemi  
EMAS  

             Ekonalepke 
 
             Ekološko kmetijstvo  
 
             Indeks gostote živine 
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Tabela 3-5: Ohranjanje in upravljanje naravnih virov 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 
 
 
 
 

Izobilje »navadnih« ptic 

:  

 
 
 

Biotska raznovrstnost 
Zavarovana območja 
(od 2003) 

 
 

 
      :         Odmrla drevesa na  
                gozdnem območju  

Viri izvirske vode 
 
    :     Zajetje vode  

 
               Kakovost voda v rekah 
                

Morski ekosistemi 
           :       Količinske zmožnosti  

                ribolova 
Uporaba tal 

 
Spremembe v rabi  
in pokritosti tal 
 
 

 
                Defoliacija (osutost)  
                gozdnih dreves 

 

Tabela 3-6: Javno zdravje 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 

Leta zdravega življenja 
(od 2005) 

Zdravje in zdravstvena neenakost 
 
Smrti zaradi kroničnih bolezni 

             Samomori 
 
     :       Nezadovoljene potrebe 
             po zdravstveni oskrbi 

Determinante zdravja 
 
 

             Izpostavljenost  
             s trdnimi delci 
             onesnaženemu zraku 
             Izpostavljenost  
             z ozonom 
             onesnaženemu zraku 
             Moteči hrup (od 2005) 
 
             Hude poškodbe pri delu 
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Tabela 3-7: Socialna vključenost 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 
 
 

Tveganje revščine 

Denarna revščina in življenjske razmere 
                 Intenzivnost revščine  

                (od 2005) 
                 Dohodkovna neenakost  

                (od 2005) 
Dostop do trga dela 

 
Brezposelna gospodinjstva 

               Zaposleni pod pragom  
               revščine (2005) 
               Dolgoročna brezposelnost 
     :         Razlika v dohodkih med  
               spoloma 

Izobraževanje 
 
Predčasno zaključeno šolanje 

     :         Javni izdatki 
               za izobraževanje 
               Odrasle osebe 
               z nizko izobrazbo 
               Vseživljenjsko učenje 
 

 

Tabela 3-8: Demografske spremembe 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 
 
 
 
 

Zaposljivost starejših 
delavcev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demografija 
 
Pričakovana življenjska doba za 
moške pri 65 letih (od 2002) 
 
 
Pričakovana življenjska doba za 
ženske pri 65 letih (od 2002) 
 
 

               Stopnja rodnosti  
              (od 2002) 
     :        Migracije 
 
     :        Starejša generacija 
              V primerjavi z delovno  
              generacijo (koeficient 
              staranja) 

Prihodki in enakost starejših 

Raven prihodkov starejših od 
65 let v primerjavi s prejšnjo 
generacijo (od 2002) 
 
 

 
              Tveganje revščine 
              za starejše od 65 let 
              (od 2005)  

Trajnost javnih financ 
 
Javni dolg 

     :         Starost upokojitve  
               (od 2001) 
     :        Izdatki za skrb za starejše 
     :        Vpliv staranja na javne  
               izdatke 
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Tabela 3-9: Globalna partnerstva 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 
 
 
 
 
 
 

Uradna razvojna pomoč 

Globalizacija trgovine 
 
Uvoz iz držav v razvoju 

               Delež uvoza iz manj  
               razvitih držav 
      :        Subvencije 
               za kmetijstvo EU 

Financiranje za trajnostni razvoj (EU-15) 
 
 
 
Financiranje držav v razvoju 

          : 

      :        Delež NTI v državah 
               z nizkimi prihodki 
      :        Delež uradne razvojne  
               pomoči za države 
               z nizkimi prihodki 
      :        Delež »nevezane« pomoči 
      :        Pomoč za socialno  
               infrastrukturo in storitve 
      :        Pomoč za oprostitev dolga 
              (EU-15) 

Globalno upravljanje virov 
   :    Izpusti CO2 na prebivalca       :       Pomoč pri oskrbi z vodo in  

              sanitaciji (EU-15) 
 

Tabela 3-10: Dobro upravljanje 

Raven 1 –  
naslovni kazalnik 

Raven 2 Raven 3 

 Skladnost politik in učinkovitost 
Primeri kršitev 
(od 2005) 

      :      Zaupanje državljanov 
             v inštitucije EU 
             Delež uzakonjenih  
              evropskih direktiv 

Odprtost in sodelovanje 
 
Volilna udeležba 

              Dosegljivost e-uprave  
              (od 2004) 
              Uporaba e-uprave  
              (od 2005) 

Gospodarski instrumenti 
Okoljski davki v primerjavi z 
davki na delo 
 
 

 

 

Vir priloge 3: Eurostat − Indicators for monitoring the EU Sustainable Development Strategy, 

2010. 
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Priloga 4: Pregled kazalnikov trajnostnega razvoja Statističnega urada Republike 
Slovenije in uspešnosti uresničevanja posameznih kazalnikov 

Legenda znakov: 

Vidno želena sprememba / na ciljni 
poti 

Srednje želena sprememba ali brez 
sprememb / blizu ciljne poti 

 

Srednje neželena sprememba / daleč 
od ciljne poti 

Vidno neželena sprememba /  se 
oddaljuje od ciljne poti 

   : Vsebinski kazalnik ali nezadostni podatki  

 
Tabela 4-1: Blaginja 

 
 

KAKOVOST NARAVNIH VIROV 

 
                        Kakovost zraka 
 
                        Kakovost pitne vode 
 
                        Ekološko kmetijstvo 

 
EKONOMSKA RAST 

 
                        Bruto domači proizvod 
 
                        Prihodki gospodinjstev 

 
 
 
 

VARNOST 

 
                       Aktivnost prebivalstva 
 
                       Dostopnost do socialne zaščite 
 
                       Dostopnost do zdravstva 
 
                       Dostopnost do šolanja 
 
                       Kriminal 
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Tabela 4-2: Ravnovesje in skromnost 

 
 
 

NARAVNI VIRI 

 
                         Poraba energije 
                         Poraba vode iz javnega  
                         vodovoda 
                         Nastali komunalni odpadki  
                         in odpadki hrane 
 
                         Potniški promet 

RAZISKAVE IN RAZVOJ  
                         Vlaganje v razvoj 

 
PREBIVASTVO, ENAKOST 

SPOLOV IN 
REVŠČINA 

 

             :           Skupni prirast prebivalstva 

 
                         Plače moških in žensk 
 
                         Stopnja tveganja revščine 

 
Tabela 4-3: Medgeneracijsko sodelovanje 

 
 

INTENZIVNOST RABE 
NARAVNIH VIROV  

 
                           Energetska intenzivnost 
 
                           Izpusti TGP 
                           Poraba mineralnih gnojil  
                           v kmetijstvu 
 
                           Intenzivnost poseka lesa 

DRŽAVNI DOLG  
                           Državni dolg 

 
 

SKRB ZA VSE GENERACIJE 

 
                           Starostna odvisnost 
 
                           Varstvo otrok 
 
                           Varstvo starejših 

 
Vir priloge 4: Statistični urad Republike Slovenije, Kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo, 

2010. 
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Priloga 5: Pregled kazalnikov trajnostnega razvoja v okviru Strategije razvoja Slovenije in 
uspešnosti uresničevanja posameznih kazalnikov 

Legenda znakov: 

Vidno želena sprememba / na ciljni 
poti 

Srednje želena sprememba ali brez 
sprememb / blizu ciljne poti 

Srednje neželena sprememba / daleč 
od ciljne poti 

Vidno neželena sprememba /  se 
oddaljuje od ciljne poti 

   : Vsebinski kazalnik ali nezadostni podatki  

 
Tabela 5-1: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast 

BDP na prebivalca po kupni moči 

Realna rast BDP 

Inflacija 

Dolg sektorja država 

Primanjkljaj sektorja država 

Plačilnobilančno ravnovesje 

Bruto zunanji dolg 

Produktivnost dela 

Tržni delež 

Stroški dela na enoto proizvoda 

Faktorska struktura izvoza blaga 

Delež izvoza in uvoza v BDP 

NTI 

Podjetniška aktivnost 

Delež nefinančnih tržnih storitev 

Bilančna vsota bank 

Zavarovalne premije 

Tržna kapitalizacija delnic 
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Tabela 5-2: Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta 

Delež prebivalstva s terciarno izobrazbo 

Povprečno število let šolanja odraslega prebivalstva 

Razmerje med številom študentov in številom pedagoškega osebja 

Javni izdatki za izobraževanje 

Izdatki za izobraževalne ustanove na udeleženca 

Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost 

Diplomanti naravoslovja in tehnike 

Patenti in raziskovalci 

Uporaba in dostop do interneta 

 

Tabela 5-3: Učinkovita in cenejša država 

Izdatki inštitucionalnega sektorja država 

Izdatki sektorja država po namenih (COFOG)                     : 

Ekonomska struktura davkov in prispevkov 

Subvencije 

Državne pomoči 
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Tabela 5-4: Moderna socialna država 

Stopnja delovne aktivnosti 

Stopnja brezposelnosti 

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti 

Začasne zaposlitve 

Delne zaposlitve 

Izdatki za socialno zaščito 

Izdatki za zdravstvo 

Izdatki za dolgotrajno oskrbo 

Zasebni izdatki za izobraževanje 

Indeks človekovega razvoja 

Minimalna plača 

Tveganje revščine in materialna prikrajšanost 

Zmogljivost zdravstva 

Vključenost odraslih v izobraževanje 
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Tabela 5-5: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja 

Emisijsko intenzivne industrije 

Energetska intenzivnost 

Obnovljivi viri energije 

Delež cestnega prometa v blagovnem prometu 

Implicitna davčna stopnja na rabo energije 

Intenzivnost kmetovanja 

Intenzivnost poseka lesa 

Odpadki 

Koeficient starostne odvisnosti 

Pričakovano trajanje življenja in umrljivost dojenčkov 

Stopnja rodnosti 

Selitveni koeficient 

Regionalne razlike v BDP na prebivalca 

Regionalne razlike v stopnji brezposelnosti 

Izdana gradbena dovoljenja 

Potrošnja gospodinjstev za kulturo 

 

Vir priloge 5: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Poročilo o 
razvoju 2010, 2010. 


