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UN ISDR – United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction  (Urad Združenih narodov za zmanjšanje 

tveganja nesreč) 

• del sekretariata Združenih narodov 
• decembra 1999 Generalna skupščina združenih narodov 
sprejela Mednarodno strategijo za zmanjšanje tveganja 
nesreč in ustanovila ter zadolžila UN ISDR za njegovo 
implementacijo 
• 5 regionalnih pisarn po svetu: Afrika, Ameriki, Arabske 
države, Azija in Europa 
• Evropska UNISDR, sedež v Bruslju 

 
 



Hjoški akcijski načrt 2005–2015:  
Krepitev odpornosti držav in skupnosti na nesreče 

• pomemben instrument za povečanje javne in 
institucionalne zavesti, ustvarjanje političnih    
zavez, vključevanje različnih deležnikov  
na vseh ravneh 

• uvedba nacionalnih platform za zmanjšanje 
tveganja nesreč, Slovenija: leta 2014 ustanovila 
Svet za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ki deluje kot nacionalna platforma za 
zmanjšanje tveganj za nastanek nesreče in njihovih 
posledic 

•  
 
 
 
 



Sendajski okvir za zmanjšanje tveganja nesreč 
(2015 – 2030) 

• sprejet na Tretji svetovni konferenci za zmanjšanje 
tveganja nesreč, marca 2015 v Sendaju na Japonskem 
(187 držav, med njimi tudi Slovenija) 

• 15-letni prostovoljni, nezavezujoč  
sporazum s širokim, na ljudi   
usmerjenim pristopom do  
zmanjševanja tveganj nesreč,  

    naslednik Hjoškega akcijskega načrta 2005-2015 
• štiri prednostne naloge za ukrepanje in sedem ciljev  



Sendajski okvir za zmanjšanje tveganja nesreč 
(2015 – 2030) – 

 Štiri prednostne naloge za ukrepanje 
Potreba po usmerjenem delovanju držav znotraj sektorjev in 
med-sektorsko na lokalni, nacionalni, regionalni  
in globalni ravni na naslednjih štirih  
prednostnih področjih: 
1. Razumevanje tveganja nesreč 
2. Krepitev vodenja na področju tveganja nesreč, da se ta 

tveganja obvladujejo  
3. Vlaganje v zmanjševanje tveganja nesreč za odpornost (1:7) 
4. Krepitev pripravljenosti na nesreče za učinkovito odzivanje 

in "boljšo ponovno izgradnjo" med obnovo in sanacijo  
 



 
Sendajski okvir za zmanjšanje tveganja nesreč  

(2015 – 2030)   
Sedem globalnih ciljev 

 1: znatno zmanjšanje  smrtnosti zaradi nesreč po vsem svetu do leta 2030  
2: znatno zmanjšanje števila prizadetih ljudi po vsem svetu do leta 2030  
3: zmanjšanje neposredne gospodarske škode zaradi nesreč do leta 2030 
4: znatno zmanjšanje škode na kritični infrastrukturi zaradi nesreč in motnje v 

osnovnih storitvah do leta 2030 (zdravstvene, izobraževalne..) 
5: do leta 2020 znatno povečanje števila držav, ki imajo nacionalne in lokalne 

strategije za zmanjšanje tveganja nesreč 
6) do leta 2030 znatna okrepitev mednarodnega sodelovanja držav v razvoju z 

ustrezno in trajnostno podporo do leta 2030 
7) do 2030 znatno povečanje razpoložljivosti in dostopnosti sistemov za zgodnje 

opozarjanje na več vrst nevarnosti ter informacij in ocen o tveganju nesreč za 
ljudi do leta 2030 

 

 
 



Sendajski okvir za zmanjšanje tveganja nesreč 
(2015 – 2030) 

 
  « Sprejetje novega okvira za zmanjšanje tveganja 
 nesreč odpira novo pomembno poglavje v trajnostnem 
 razvoju, saj opredeljuje jasne cilje in prednostne naloge 
 za ukrepanje, ki bodo vodile do znatnega zmanjšanja 
 tveganja nesreč ter izgub življenj in zdravja ljudi.« 
    
    Margareta Wahlström,  
    tedanja posebna predstavnica Generalnega 
    sekretarja Združenih narodov za zmanjšanje tveganja 
    nesreč 



Razvojna agenda po letu 2015 
(Post-2015 development agenda) 

V letu 2015 so bili sprejeti trije strateški dokumenti: 
• Sendajski okvir za zmanjšanje tveganja nesreč 2015-2030 

(marec, Sendai, Japonska) 
• Agenda 2030 za trajnostni razvoj – s cilji trajnostnega 

razvoja (september, New York) 
• Pariški sporazum o podnebnih spremembah (december, 

Pariz), začel veljati 4.11.2016, Slovenija: 17.11.2016  
Cilji in implementacija vseh treh dokumentov se medsebojno 
povezujejo in dopolnjujejo. 



 
Implementacija Sendajskega okvira na lokalni 

ravni – Združeni narodi 2016  
- Firence, junij 2016, Visoki forum Združenih narodov o izvajanju Sendajskega 

okvira na lokalni ravni, 50-letnica katastrofalnih poplav 
- Dokument: Firenška pot o nadaljnjem izvajanju Sendajskega okvira na 

lokalni ravni  
- poudarjena pomembnost investiranja  

v preventivo in pripravljenost na nesreče,  
s posebnim poudarkom na izboljšanju  
poplavne varnosti mest (ZN: v mestih  
je zaradi poplav ogroženih okoli 665  
milijonov svetovnega prebivalstva) 

- pri podpori implementaciji aktivnosti na lokalnem nivoju se dokument 
naslanja na principe kampanje »Odporni proti nesrečam, moje mesto se 
pripravlja« 
 
 

  
 
 



Kampanja ZN:  „Odporni proti nesrečam –  
moje mesto se pripravlja“  
(My city is getting ready) 

- več kot polovica svetovnega prebivalstva živi v mestih 
- začetek leta 2010, danes 3.543 mest, od tega tri slovenska (eno v 

postopku) 
- izmenjave izkušenj in primerov  

dobrih praks na področju   
zmanjšanja tveganja nesreč na  
lokalni ravni 

- s periodičnim samoocenjevanjem  
prek enotnega spletnega vprašalnika lokalne skupnosti spremljajo 
svoj napredek in tako hitreje napredujejo v smeri sistematičnega 
dvigovanja odpornosti proti nesrečam 

 
 
 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/signup


Kamnik – prvo slovensko mesto s 
certifikatom “Mesto, odporno na nesreče” 

 
- Murska Sobota, oktober 2015 
- Kobarid, april 2016 
- Velenje, v postopku prijave 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/signup


 
Kamnik – Zmanjševanje hudourniških in erozijskih 

pojavov – sonaravna rešitev 
 
 - Klemenčevo, dolina Bistriščice 

- sodelovanje strokovnjakov vodarske stroke, geologov in geomehanikov 
- lesena kašta - praksa sonaravnega urejanja voda  

s t.i. zeleno infrastrukturo,  
upošteva značilnosti lokalnega okolja,  
ne posega pretirano v vodni habitat  
in ga celo bogati 

- nizkoogljična tehnika, nizki stroški vzdrževanja  
- velik kulturni pomen: slovensko geografsko  

poreklo, od leta 2013 vpisana v Register žive  
kulture dediščine pri Ministrstvu za kulturo v  
skladu s Konvencijo UNESCO o varovanju nesnovne kulturne dediščine 
 
 
 
 
 
 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/signup


 
Kamnik – Zmanjševanje hudourniških in erozijskih 

pojavov – sonaravna rešitev 
 

   

Pet stabilizacijskih pregrad na Blatnici v Klemenčevem in prečna lesena kašta  

        

      

    

  

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/signup


 
Kamnik – Sanacija osnovne šole Toma Brejca 

   
- Visoka potresna ogroženost stare osnovne šole 

- Upoštevanje varovanja kuturne dediščine pri rekonstrukciji šole 

        

      

    

  

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/signup


 
 

       „Zmanjšanje tveganja nesreč je v   

 interesu vseh in dolžnost nas vseh.“ 
. 

 

                                                                                     Ban-Ki Moon, Generalni sekretar Združenih narodov, 

          ob začetku 3. Svetovne konference o zmanjšanju  

          tveganja nesreč v Sendaju, Japonska, marec 2015 
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