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

tveganja nesreč)

• del sekretariata Združenih narodov

• 1999 Generalna skupščina združenih narodov sprejela Mednarodno 
strategijo za zmanjševanje tveganj nesreč (International Strategy for 
Disaster Reduction) in ustanovila ter zadolžila UN ISDR za njegovo 
implementacijo (UN ISDR od 2019 preimenovan v UN DRR)

• 5 regionalnih pisarn po svetu: Afrika, 
Ameriki, Arabske države, Azija in Europa

• Evropska UN DRR, sedež v Bruslju

• Uprava RS za zaščito in reševanje, Nacionalna kontaktna točka za 
Sendajski okvir za zmanjšanje tveganj nesreč 2015-2030,

http://www.unisdr.org/who-we-are/international-strategy-for-disaster-reduction


Sendajski okvir za zmanjševanje tveganj nesreč
(2015 – 2030)

• sprejet na Tretji svetovni konferenci za zmanjševanje tveganj 
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 HFA

• Sedem ciljev in štiri prednostne naloge za ukrepanje

• Poseben poudarek na odpornosti šolskih in zdravstvenih sistemov



Sendajski okvir za zmanjševanje tveganj nesreč
(2015 – 2030)

Glavni cilj:

Preprečevanje novih in zmanjšanje obstoječih tveganj 
nesreč z izvajanjem celostnih in vključevalnih ekonomskih, 
strukturnih, pravnih, družbenih, zdravstvenih, kulturnih, 
izobraževalnih, okoljskih, tehnoloških, političnih in 
institucionalnih ukrepov, ki preprečujejo in zmanjšujejo 
izpostavljenost nevarnostim in dovzetnost za nesreče, 
povečujejo pripravljenost za odziv in okrevanje in tako 
krepijo odpornost.



Sendajski okvir za zmanjševanje tveganj 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 (1:4)

4. Krepitev pripravljenosti na nesreče za učinkovito odzivanje 
in "boljšo ponovno izgradnjo" med obnovo in sanacijo 



Sendajski okvir za zmanjševanje tveganj nesreč 
(2015 – 2030)  

Sedem globalnih ciljev (1-4):

1: znatno zmanjšanje  smrtnosti zaradi nesreč po vsem svetu do 
leta 2030 (primerjava obdobij 2020-2030 in 2005-2015)

2: znatno zmanjšanje števila prizadetih ljudi po vsem svetu do leta 
2030 (primerjava obdobij 2020-2030 in 2005-2015)

3: zmanjšanje neposredne gospodarske škode zaradi nesreč glede 
na bruto domači proizvod (BDP) do leta 2030

4: znatno zmanjšanje škode na kritični infrastrukturi zaradi nesreč 
in motnje v osnovnih storitvah do leta 2030, na primer 
zdravstvenih in izobraževalnih objektih/infrastrukturi, med 
drugim tudi z razvojem njihove odpornosti



Sendajski okvir za zmanjševanje tveganj nesreč 
(2015 – 2030)

Sedem globalnih ciljev (5-7)

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, za 
dopolnitev njihovega delovanja na nacionalni ravni za izvajanje 
tega okvira

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



Povezava Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganja nesreč 
(2015 – 2030) z Agendo 2030 s cilji trajnostnega razvoja

- globalna sporazuma s Pariškim podnebnim sporazumom (edini 
pravno zavezujoč), sprejeti v letu 2015

- medsebojna povezanost (koherenca) med vsemi tremi sporazumi
- Sendajski cilji se neposredno povezujejo z naslednjimi od 17ih ciljev trajnostnega razvoja 

(SDGs – Sustainable Development Goals) v okviru Agende 2030 in sicer:
Cilj   1  (1.5)  - odprava revščine

Cilj  11 (11.5) - poskrbeti za odprta, 
varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja 

Cilj  13 (13.1) - sprejeti nujne ukrepe za boj 
proti podnebnim spremembah in njihovim posledicam 

- Slovenija je proces načrtovanja uresničevanja 
ciljev trajnostnega razvoja in spremljanje 
napredka povezala s pripravo Strategije 
razvoja Slovenije do leta 2030



Vloga žensk v Sendajskem okviru za zmanjšanje tveganj 
nesreč  2015-2030

Ugotovitve po koncu Hjoškega okvira 2005 -2015: 

……. Življenje je v tem obdobju izgubilo več kot 700 tisoč ljudi, več kot 1,4   milijona jih 
je bilo poškodovanih in približno 23 milijonov jih je zaradi nesreč ostalo brez domov. 
Na splošno so nesreče na različne načine prizadele več kot 1,5 milijarde ljudi…. V 
nesorazmernem obsegu so bili prizadeti ženske, otroci in ljudje iz ranljivih skupin.

………..Preventivni pristop k tveganju nesreč mora biti širši in bolj usmerjen v ljudi. Ob  
prepoznanju svoje vodstvene, regulativne in usklajevalne vloge morajo vlade pri 
oblikovanju in izvedbi politik, načrtov in standardovsodelovati z ustreznimi 
deležniki, med katere sodijo tudi ženske, otroci in mladostniki, invalidne osebe, 
revni ljudje, migranti, avtohtona ljudstva, prostovoljci, strokovna javnost in starejše 
osebe 



Vloga žensk in ostalih raljivih družbenih skupin v Sendajskem 
okviru za zmanjšanje tveganj nesreč 2015-2030

Zmanjšanje tveganj nesreč zahteva angažiranost in partnerstvo
celotne družbe. Zahteva tudi opolnomočenje ter vključujočo,
dostopno in nediskriminatorno udeležbo, pri kateri je posebna
pozornost namenjena ljudem, ki jih nesreče prizadenejo na
nesorazmeren način, predvsem najrevnejšim. Potreben je tudi
vidik spolov, starosti, invalidnosti in kulture v vseh politikah in
praksah ter spodbujanje vodstva s strani žensk in mladih; v
tem kontekstu bi bilo treba posebno pozornost nameniti
izboljšanju organiziranega prostovoljnega dela državljanov.



Ženske v Sendajskem okviru za zmanjšanje tveganj nesreč

Sendajski okvir za zmanjšanje tveganj nesreč 2015 – 2030

Prednostno področje 4: Povečanje pripravljenosti na nesreče za učinkovit odziv in "boljšo 
ponovno izgradnjo" ob okrevanju, obnovi in rekonstrukciji 

Nenehno povečevanje tveganj nesreč, vključno s povečanjem izpostavljenosti ljudi in
premoženja, pa tudi pridobljene izkušnje iz preteklih nesreč, kažejo na potrebo po nadaljnji
krepitvi pripravljenosti za odziv na nesreče, delovanju v pričakovanju dogodkov, vključevanju
zmanjševanja tveganj nesreč v pripravljenost na odziv in zagotovitvi razpoložljivosti
zmogljivosti za učinkovit odziv in obnovo na vseh ravneh. Ključnega pomena je opolnomočenje
žensk in invalidov za javno vodenje in spodbujanje glede na spol enakopravnih in univerzalno
dostopnih pristopov k odzivu, okrevanju in rehabilitaciji. Nesreče so pokazale, da je faza
okrevanja, obnove in rekonstrukcije, ki mora biti pripravljena pred nesrečo, ključna priložnost
za boljšo ponovno izgradnjo, tudi prek vključevanja zmanjšanja tveganj nesreč



Sendajski monitoring –
spletni poročevalski sistem UN DRR

• 7 ciljev, 38 indikatorjev, letno poročanje do konca marca za preteklo leto

• Slovenija prepoznana kot ena najnaprednejših držav na tem področju (vabljeni 
predstavitvi na Globalnem forumu za zmanjšanje tveganje nesreč, Ženeva, maj 
2019 in na Tretjem tehničnem forumu UN DRR, Bonn, november 2019)

Globalni pregled poročanja SFM po ciljih           Primer ekranske slike Sendajskega 
monitoringa – izobraževalne ustanove



Prispevek URSZR k Prostovoljnemu nacionalnemu poročilu o 
izvajanju Agende 2030

- drugo nacionalno poročilo Slovenije o izvajanju Agende 2030, New York, 
junij 2020

- URSZR je dala svoj prispevek v vsebinskemu poročilu ciljev 1, 11 in 13, 
neposredno povezanih z Agendo 2030 s cilji trajnostnega razvoja

- Podatke za cilje trajnostnega 
razvoja in njihove podcilje:

1.5 (1.5.1, 1.5.2 in 1.5.3)

11.b (11.b.1, 11.b.2)

13.1 (13.1.1, 13.1.2) 

-



Odporni na nesreče – moje mesto se 
pripravlja (My city is getting ready)

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
https://www.undrr.org/event/launch-mcr2030

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/signup
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
https://www.undrr.org/event/launch-mcr2030


My city is getting ready – kampanja UN DRR 
(2010 – 2020)

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


Kamnik – prvo slovensko mesto, odporno 
na nesreče (dec. 2014)

- Murska Sobota, Kobarid, Velenje in Logatec

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


Kamnik – obnova potresno zelo ogrožene OŠ Toneta Brejca v 
skladu z načeli varovanja kulturne dediščine – pristop BBB 
(Build Back Better)

Stara šola                             Prenova šole                      Nova šola

Regulacija vodotoka v 
skladu z načeli 
trajnostnega razvoja in 
starimi znanji domačinov 
- kašte



Aktivnosti URSZR za šole in ostalo javnost

- izobraževalna in informativna gradiva
o različnih naravnih in drugih nesrečah z
napotki,

- ciljne skupine:

a) splošna javnost: otroci, odrasli, starejši,
gluhi in naglušni, slepih in slabovidnih in 
gibalno ovirane osebe

b) strokovna javnost: gasilci, zdravstveno 
osebje itd.



Aktivnosti URSZR za šole in ostalo javnost

• dogodki: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, 

Otroški bazar, Festival za tretje življenjsko 

obdobje in drugi

• projekt Oktober - mesec požarne varnosti 

• Natečaj Naravne in druge nesreče

• izbirni predmet v OŠ: Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

• spletne strani gov.si

• aplikacija za mobilne telefone: 112-napotki

• spletna aplikacija: Ste storili vse za varen 

dom?



Aktivnosti URSZR za šole in ostalo javnost

• televizijski in radijski spoti, didaktični filmi,

oglaševanje na avtobusih

• lutkovna predstava Pikec ježek 

in gasilko jež

• publikacije (letaki, plakati, strokovna revija

revija Ujma, didaktične knjige, didaktične

namizne/računalniške igre, roll ups)

• seminarji za splošno in strokovno javnost

• promocijski material

http://www.sos112.si/slo/tdocs/evakuacija_plakat_odrasli.pdf
http://www.eena.org/


Ministrstvo za obrambo RS
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Vojkova 61
1000 Ljubljana, Slovenia

Telephone: +386 1 471 3322
Fax: +386 1 431 8117 
E-mail: urszr@urszr.si
http://www.gov.si


