
 

GRADIVO ZA IZOBRAŽEVALCE 

CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
 

Svetovni voditelji so na zgodovinskem vrhu Združenih narodov, ki je potekal septembra 2015 v New 
Yorku, sprejeli cilje trajnostnega razvoja. Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki je univerzalna in 
nedeljiva, ponuja boljšo prihodnost za milijarde ljudi po svetu in naš planet kot celoto. Hkrati vse države 
in ljudi poziva, da ukrepajo za odpravo revščine ter preprečevanje podnebnih sprememb in 
nepravičnosti do leta 2030. 

Preberi več 

1. Koliko ciljev ima Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki so jo države sveta sprejele septembra 2015? 
A. 17 
B. 10 
C. 16 in uvodni dodatek 
D. 8 

Bilo je precej razprav o tem, koliko ciljev bi moralo biti. Nekateri ugledni voditelji so trdili, da bi več kot 

deset ciljev »preveč, da bi se jih kdo zapomnil«, toda predstavniki velike večine držav so vztrajali, da je 

potrebnih vseh 17, saj so ponudili celosten pogled.  

 

2. Vsak cilj trajnostnega razvoja podpira nabor specifičnih ciljev, ki so povezani s tem ciljem. Koliko 
je skupaj teh podciljev? 
A. 99 
B. 313 
C. 169 
D. 281 

Uf, to je res veliiko podciljev. A glede na to, da cilji trajnostnega razvoja zaobjemajo vse plasti življenja 

in celoten planet, je to razumljivo. 

 
3. Prvi cilj trajnostnega razvoja se osredotoča na odpravo revščine. Kaj je namen cilja? 

A. Do leta 2030 zmanjšati revščino za polovico. 
B. Do leta 2030 zmanjšati revščino za dve tretjini. 
C. Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu. 
D. Pomagati vsakemu narodu napredovati pri zmanjševanju revščine. 

 

Zakaj bi si postavili prenizke cilje!  

Približno milijarda ljudi namreč še vedno živi v revščini, ki je opredeljena kot dohodek, nižji od 1,25 USD 

na dan. Med podcilji 1 cilja so tudi takšni, ki se osredotočajo na skrb za odpornost revnih prebivalcev 

na podnebne spremembe in kjer imajo ti  spada »enake pravice do gospodarskih virov«. 

 
4. Cilj 17 je okrepiti »načine izvajanja« in oživiti »globalno partnerstvo« za uresničitev vseh drugih 

ciljev. Kaj od naštetega ni del cilja 17? 
A. Zbiranje finančnih virov, potrebnih za dosego ciljev. 

http://globalni-cilji.si/


B. Izvedba mednarodnih športnih turnirjev in festivalov za promocijo ciljev. 
C. Pomoč partnerskih državam pri razvoju zmogljivosti na področjih kot so tehnologija, javna 

politika in podatki za poročanje o napredku 
D. Spodbujati trgovino, zlasti za pomoč partnerskim državam, da povečajo svoj izvoz in 

gospodarstvo. 

Namen cilja št. 17 je zagotoviti, da imajo vse države na voljo tisto, kar potrebujejo - sredstva, 

zmogljivosti, tehnologije itd. - za dosego preostalih ciljev trajnostnega razvoja. Podcilji so izčrpen 

seznam takšnih potreb, vključno s potrebo po partnerstvu in sodelovanju. Vsaka država, vsak sektor 

ima svojo vlogo! 

 

5. V Agendi 2030 ima cilj za trajnostni razvoj št. 13 o podnebnih spremembah na koncu opisa »*« 
(zvezdico). Zakaj? 
A. Ker je obravnavanje podnebnih sprememb pomembnejše od vseh drugih ciljev. 
B. Ker pogajalci niso mogli doseči sporazuma o cilju o podnebnih spremembah. 
C. Ker je Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja najpomembnejši 

mednarodni medvladni okvir za pogajanja o skupnem odzivu na podnebne spremembe. 
D. Ker se cilj št. 13 o podnebnih spremembah nenehno spreminja. 

Cilj 13 ima za sabo zvezdico (*), ker je decembra 2015 v drugem globalnem pogajalskem procesu 

(Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (United Nations Framework 

Convention on Climate Change – UNFCCC)) določil podrobnosti globalnega sporazuma o podnebnih 

ukrepih. Na tem vrhu je bil pripravljen Pariški sporazum, ki vodi države pri njihovem skupnem 

ukrepanju za omejitev globalnega segrevanja na največ 2 stopinji Celzija (po možnosti 1,5 stopinje 

Celzija). 

 

6. Kaj od naštetega ni del ciljev trajnostnega razvoja? 
A. Dostop do trajnostne energije za vse. 
B. Dostop do pitne vode in sanitarne oskrbe za vse. 
C. Nudenje internetnih storitev za vse. 
D. Spodbujanje dostojnih delovnih mest za vse. 

 
7. V katerih ciljih trajnostnega razvoja (brez podciljev) so izrecno omenjena vprašanja enakosti? 

A. V dveh: cilju 6 o vodi ter cilju 12 o trajnostni proizvodnji in porabi. 
B. V štirih: cilju 2 o lakoti, cilju 7 o energiji, cilju 8 o gospodarski rasti in delovnih mestih ter cilju 

14 za ohranjanje oceanov in morij. 
C. V treh: cilju 4 za izobraževanje, cilju 5 o spolu in cilju 10 za zmanjšanje neenakosti znotraj in 

med državami. 
D. V enem: cilju 16 za spodbujanje mirnih in pravičnih družb za vse. 

Čeprav se vsak cilj dotika vprašanj enakosti, samo cilji 4, 5 in 10 izrecno omenjajo ta pomemben vidik 

trajnostnega razvoja. Med podcilji se enakopravnost in / ali enakost omenjata v devetih drugih ciljih. 

 

8. Kaj od naštetega ni del cilja 15 o ekosistemih na kopnem? 
A. Preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav. 
B. Ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti. 
C. Ustaviti uporabo biotehnologije in genskega inženiringa. 
D. Ekosisteme uporabljati trajnostno, hkrati pa jih zaščititi in obnavljati. 



Življenje na kopnem, na našem čudovitem planetu Zemlja, je pod strašnim pritiskom. Ta celovit cilj 

zajema skoraj vse vidike ogrožanja živih ekosistemov in biotske raznovrstnosti. Ne moremo si privoščiti 

izgube še več narave - od tod večkratna uporaba besede ustaviti v podciljih tega cilja trajnostnega 

razvoja.  

 
9. Na katero mesto na lestvici uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja med 193 državami se uvršča 

Slovenija? 
A. 8 
B. 12 
C. 122 
D. 182 

V zadnjem poročilu o doseganju ciljev trajnostnega razvoja Sustainable Development Report 2020 je 

Slovenija na 12. mestu med 193 državami v doseganju ciljev Agende 2030. Dosegli smo 79,8 % zadanih 

ciljev. Na prvem mestu je Švedska, ki je dosegla 84,72 % vseh ciljev trajnostnega razvoja. 

 
10. Kaj od naštetega ne drži za cilje trajnostnega razvoja? 

A. Spodbujajo promocijo zdravja, dobrega počutja in izobraževanja za vse, v vseh starosti 
B. Izrecno spodbujajo inovacije. 
C. Vključujejo razvoj trajnostnih mest, infrastrukture in industrije. 
D. So pravno zavezujoča mednarodna pogodba, ki jo morajo upoštevati vse države. 

Cilji trajnostnega razvoja so prostovoljni sporazum med državami in nimajo obveznosti mednarodnega 

prava. To pomeni, da jih bomo dosegli le, če bomo vsi delali na njihovem uresničevanju. 

 
11. Kaj lahko posamezniki storijo za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja? 

A. Pozivajo vlade in zasebni sektor k odgovornosti ter podpirajo ugledne organizacije civilne 
družbe. 

B. Ustvarijo lastne projekte in partnerstva ter sodelujejo v obstoječih pobudah za doseganje 
enega ali več ciljev trajnostnega razvoja. 

C. Izkoristijo svoj položaj v družbi - kot učitelji, odločevalci, potrošniki, vzorniki in navadni 
državljani -, da izrazijo podporo ciljem, sprejemajo odločitve za napredovanje ciljev in ukrepe 
za njihovo uresničevanje. 

D. Vse našteto ... in še več. 

 

 

 

 

 

Kviz in gradiva so nastala v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno 
podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve, koordinira pa SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, 
globalno učenje in humanitarno pomoč. 

Kviz je prirejen po kvizu 17goals.org. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč 
Ministrstva RS za zunanje zadeve. 

http://www.sloga-platform.org/zacetek-projekta-trajnostno-lokalno-globalno/
http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/
http://mzz.gov.si/

