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Septembra 2015 je Vrh Organizacije združenih narodov sprejel Agendo 2030 za trajnostni razvoj s
17 cilji trajnostnega razvoja.

Agenda 2030 povezuje 3 dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko. V okviru
teh je 5 področij – ljudje, planet, blaginja, mir in partnerstvo – in v okviru teh je 17 ciljev
trajnostnega razvoja.

SURS je v letu 2017 pripravil posebno spletno stran, na kateri lahko vsak na podlagi 17 ciljev
trajnostnega razvoja spremlja, v kolikšni meri se je Slovenija doslej približala postavljenim ciljem:
https://www.stat.si/Pages/cilji

https://www.stat.si/Pages/cilji


Stopnja tveganja socialne izključenosti je v 2017 znašala 17,1 % in je bila za 1,3 
odstotne točke nižja kot v  2016. 

Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost, namenjena
kmetijstvu, so v 2017 znašala 9,2 milijona evrov, kar je 2,3 milijona evrov več kot
v 2016.

Svoje splošno zdravstveno stanje je v 2017 ocenilo kot dobro ali zelo dobro 65 % 
prebivalcev Slovenije, kar je za 1 odstotno točko več kot v 2016. 

Stopnja delovne aktivnosti nedavnih diplomantov je v 2017 znašala 81,6 %, kar je 
za 4,9 odstotne točke več kot v 2016. 

Plačna vrzel med spoloma je v 2016 znašala 7,8 %, kar je za 0,3 odstotne točke 
manj kot v 2015. 

LJUDJE - Odpraviti vse oblike revščine in lakote ter zagotoviti dostojanstvo in enakopravnost

https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-1.-odpraviti-vse-oblike-rev%C5%A1%C4%8Dine-povsod-po-svetu
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-2.-odpraviti-lakoto-zagotoviti-prehransko-varnost-in-bolj%C5%A1o-prehrano-ter-spodbujati-trajnostno-kmetijstvo
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-3.-poskrbeti-za-zdravo-%C5%BEivljenje-in-spodbujati-splo%C5%A1no-dobro-po%C4%8Dutje-v-vseh-%C5%BEivljenjskih-obdobjih
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-4.-vsem-enakopravno-zagotoviti-kakovostno-izobrazbo-ter-spodbujati-mo%C5%BEnosti-vse%C5%BEivljenjskega-u%C4%8Denja-za-vsakogar
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-5.-dose%C4%8Di-enakost-spolov-ter-krepiti-vlogo-vseh-%C5%BEensk-in-deklic


PLANET - Obvarovati naravne vire in podnebje našega planeta za prihodnje generacije  

Vsebnost nitratov v podzemni vodi je v 2017 znašala 12 mg NO3/l, kar je 0,6 mg

NO3/l manj kot v 2016.

Povprečni izpusti CO2 na kilometer pri novih osebnih avtomobilih so v 2017

znašali 119,6 g CO2, kar je 0,6 g CO2 več kot v 2016.

Emisije toplogrednih plinov so se v 2016 glede na izhodiščno leto kjotskega 
protokola (1986) zmanjšale za 13,1 %. 

Delež celinskih kopalnih voda odlične kakovosti je v letu 2017 znašal 53,8 %, kar 
je ravno toliko kot v 2016.

Delež gozda v skupni površini države je v 2017 znašal 58,2 %, kar je za 0,1 
odstotne točke manj kot v 2016. 

https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-6.-vsem-zagotoviti-dostop-do-vode-in-sanitarne-ureditve-ter-poskrbeti-za-trajnostno-gospodarjenje-z-vodnimi-viri
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-13.-sprejeti-nujne-ukrepe-za-boj-proti-podnebnim-spremembam-in-njihovim-posledicam
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-14.-ohranjati-in-vzdr%C5%BEno-uporabljati-oceane-morja-in-morske-vire-za-trajnostni-razvoj
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-15.-varovati-in-obnoviti-kopenske-ekosisteme-ter-spodbujati-njihovo-trajnostno-rabo-trajnostno-gospodariti-z-gozdovi-boriti-se-proti-%C5%A1irjenju-pu%C5%A1%C4%8Dav-prepre%C4%8Diti-degradacijo-zemlji%C5%A1%C4%8D-in-obrniti-ta-pojav-ter-prepre%C4%8Diti-izgubo-biotske-raznovrstnosti
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-12.-zagotoviti-trajnostne-na%C4%8Dine-proizvodnje-in-porabe


Delež gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti primerno ogrevanega stanovanja, je 
v 2017 znašal 5 %, kar je za odstotno točko manj kot v 2016. 

Delež oseb (20–64 let) v neprostovoljno začasnih zaposlitvah med vsemi delovno 
aktivnimi je v 2017 znašal 9,4 %, kar je za 0,3 odstotne točke manj kot v 2016. 

Na Evropski patentni urad je bilo v 2017 prijavljenih 114 novih slovenskih
patentov, kar je za 2 več kot v 2016.

V 2017 je bilo v Sloveniji vloženih 1476 prošenj za azil, od tega je bilo ugodno 
rešenih 10,3 %. V 2016 je bilo vloženih 1308 prošenj za azil oz. 168 manj kot leto 
pozneje, ugodno rešenih pa je bilo 13 %. 

Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov je v letu 2017 znašala 57,8 %, kar je za 
4 odstotne točke več kot leto prej. 

BLAGINJA  - Zagotoviti uspešna in izpolnjujoča življenja v sožitju z naravo  

https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-7.-vsem-zagotoviti-dostop-do-cenovno-sprejemljivih-zanesljivih-trajnostnih-in-sodobnih-virov-energije
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-8.-spodbujati-trajnostno-vklju%C4%8Dujo%C4%8Do-in-vzdr%C5%BEno-gospodarsko-rast-polno-in-produktivno-zaposlenost-ter-dostojno-delo-za-vse
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-9.-zgraditi-vzdr%C5%BEljivo-infrastrukturo-spodbujati-vklju%C4%8Dujo%C4%8Do-in-trajnostno-industrializacijo-ter-pospe%C5%A1evati-inovacije
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-10.-zmanj%C5%A1ati-neenakosti-znotraj-dr%C5%BEav-in-med-njimi
https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-11.-poskrbeti-za-odprta-varna-vzdr%C5%BEljiva-in-trajnostna-mesta-in-naselja


Zaupanje državljanov Slovenije v institucije EU se od 2015 povečuje. V 2017 je 
stopnja zaupanja državljanov Slovenije v Evropski parlament znašala 38 %, kar je 
za 6 odstotnih točk več kot leta 2016. 
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Stopnja zaupanja državljanov v institucije EU, Slovenija

Vir: SURS

- Spodbujati miroljubne, pravične in vključujoče družbe 

https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-16.-spodbujati-miroljubne-in-vklju%C4%8Dujo%C4%8De-dru%C5%BEbe-za-trajnostni-razvoj-vsem-omogo%C4%8Diti-dostop-do-pravnega-varstva-ter-oblikovati-u%C4%8Dinkovite-odgovorne-in-odprte-ustanove-na-vseh-ravneh


Bruto dolg sektorja država je v 2017 znašal 74,1 % BDP-ja, kar je najnižja vrednost 
po letu 2014. Glede na leto 2016 se je dolg zmanjšal za 4,6 odstotne točke. 
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Bruto dolg sektorja država, Slovenija

Vir: SURS

- Izvajati program na podlagi trdnega globalnega partnerstva 

https://www.stat.si/Pages/cilji/cilj-17.-okrepiti-na%C4%8Dine-in-sredstva-za-izvajanje-ciljev-ter-o%C5%BEiviti-globalno-partnerstvo-za-trajnostni-razvoj
https://www.stat.si/statweb

