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ANKETA »Odpornost občin na nepričakovane dogodke« 
 

Za potrebe identifikacije stanja in izzivov mest in skupnosti v Sloveniji na področju odpornosti na 

nepričakovane dogodke, smo za naročnika SRIP Pametna mesta in skupnosti (SRIP PMiS) izvedli spletno anketo 

med slovenskimi občinami, z naslovom »Odpornost občin na nepričakovane dogodke«. 

Anketa je bila izvedena pred organizacijo mednarodne konference naročnika, Smart Cities 2019 »Resilient 

Cities: between digital and physical world« (16. september 2019), z namenom vsebinske in strokovne 

dopolnitve konference ter boljšega vpogleda v stanje v slovenskih občinah na odpornost, odzivnost in 

reagiranju na nepričakovane spremembe v okolju (odzivnost mest med fizičnim in kibernetskim okoljem). Prav 

tako je bil namen ankete pridobiti koristne vsebine za naročnika, člane SRIP PMiS, kot tudi za občine in druge 

zainteresirane deležnike za aktivnosti v prihodnosti. 

Vprašanja so bila zasnovana v sodelovanju z vodstvom SRIP PMiS in so naslavljala ključne vsebine iz strategije 

in akcijskega načrta SRIP PMiS. 

Anketo smo izvajali v poletnih mesecih (junij, julij, avgust). Prvi rok za oddajo odgovorov je bil konec julija. 

Zaradi dopustov pa smo čas za odgovore podaljšali do 19. avgusta 2019. Anketa je bila izvedena v sistemu 

Google Form. 

Vprašanja smo pošiljali na skupne elektronske naslove občin, kot tudi na posamezne predstavnike po občinah. 

Na skupne elektronske naslove občin (212) je bil poziv za anketo poslan štirikrat. Za posredovanje ankete pa 

smo prosili tudi organizacije ZMOS, SOS in ZOS. Prav tako smo  številne predstavnike občin kontaktirali tudi 

osebno po telefonu. Vprašanja so bila sestavljena tako, da so anketiranci lahko izbirali vrednosti ali podajali 

lastne odgovore. 

Do zastavljenega roka je v spletni anketi sodelovalo 25 občin od 212 oz. 11.8%, oz. več kot je bilo predvideno 

in dogovorjeno (10%). Od tega je odgovore posredovalo 7 mestnih občin, 14 občin velikosti 3.000 – 15.000 

prebivalcev, in 4 občine, ki imajo manj kot 3.000 prebivalcev. Občina Kranj je podala odgovore dvakrat. Od 

prejetih odgovorov smo največ odgovorov prejeli od občin iz Osrednje slovenske regije - 24% in Pomurske 

regije - 24%, Gorenjske regije -12%, po 8% odgovorov smo prejeli iz Jugovzhodne, Primorsko-notranjske in 

Savinjske regije. Iz preostalih regij smo dobili manj odgovorov. 

Občinam smo zastavili sedem vprašanj s podvprašanji. Pregled posamičnih vprašanj in odgovorov z oceno 

podajamo v nadaljevanju dokumenta. Priloga dokumenta je tudi natančna datoteka s posamičnimi odgovori 

vsake občine.  

Tako ocena skupnih odgovorov, kot posamični odgovori bodo lahko služili SRIP PMiS in njegovim članom kot 

koristen pripomoček pri identificiranju ključnih potreb in oblikovanju učinkovite ponudbe za dvig odpornosti 

mest in skupnosti. Odgovori bodo lahko služili SRIP PMiS tudi pri izpolnjevanju strategije in akcijskega načrta 

oz. oblikovanju usmeritev za konkretne in pilotne projekte ter oblikovanje smernic za razpise javnih naročil v 

prihodnosti. 

Slika 1: Stanje pošiljanja in odpiranja spletne ankete 

 NAZIV Čas pošiljanja Pošiljatelj Status Poslano Dostavljeno Odprto Kliki 

1 Odpornost občin na nepričakovane 
dogodke - ANKETA za občine 

24.06.2019, 
12:40 

CER Končano 212 151 431 35 

2 Odpornost občin na nepričakovane 
dogodke - ANKETA za občine 

03.07.2019, 
08:50 

CER Končano 212 192 351 33 

3 Odpornost občin na nepričakovane 
dogodke - ANKETA za občine 

07.08.2019, 
09:31   

CER Končano 212 240 329 24 

4 Odpornost občin na nepričakovane 
dogodke - ANKETA za občine 

16.08.2019, 
11:04 

CER Končano 211 195 242 22 
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GLOBALNI KONTEKST ZA IZVEDBO ANKETE 

 
 
OKOLJSKI, SOCIALNI IN EKONOMSKI IZZIVI 
Mesta in skupnosti so izpostavljena številnim okoljskim, socialnim in ekonomskim izzivom (podnebna kriza, 
naravne nesreče, energetski izzivi, onesnaževanje, omejeni naravni viri…; velika urbanizacija, socialne razlike, 
javno zdravje, terorizem – fizični in kibernetski…; novi trendi v gospodarstvu, razvoj zelenih - okoljsko manj 
obremenjujočih tehnologij, digitalizacija…). Soočajo se z različnimi nepredvidenimi dogodki, ki prinašajo številne 
nevarnosti, nestabilnost in stroške za skupnosti, gospodarstvo in posameznike.   
 
GLOBALNI CILJI 
Prav tako se soočajo z vedno večjimi pritiski družbe po zagotavljanju kakovostnega, varnega, stabilnega, 
privlačnega in spodbudnega okolja, skladnega z Agendo ZN za trajnostni razvoj 2030 (17 ciljev) in s Pariškim 
podnebnim sporazumom. Oba omenjena dokumenta zavezujeta države k aktivnemu ukrepanju in 
zagotavljanju kakovostnega trajnostnega razvoja ter o poročanju o izvajanju in doseganju ciljev. Globalni cilj 
št. 11 eksplicitno določa zahtevo, da moramo poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in 
naselja. 
 
ODPORNOST NASELIJ – VREDNOTA IN MERILO STABILNOSTI TER VARNOSTI 
Glede na vse omenjeno, odpornost mest in skupnosti na nepredvidene dogodke, v današnjem kaotičnem svetu, 
postaja vedno večja vrednota in merilo stabilnosti ter varnosti tako za družbo kot celoto, posameznike in 
gospodarstvo. Odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja so pogosto rezultat dobrega upravljanja, 
ki med drugim vključuje učinkovito vodstvo, vključujočo udeležbo državljanov in učinkovito financiranje. 
Sposobna so ocenjevati, načrtovani in ukrepati oz. se pripraviti in odzvati na različne - naravne in s strani 
človeka ustvarjene, nenadne oz. počasne, pričakovane in nepričakovane dogodke. Pri čemer je nujno, da 
enakovredno upoštevajo tako fizične kot nefizične vidike delovanja. 
 
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN DELITEV PODATKOV 
Pri upravljanju in zagotavljanju odpornosti mest in naselij postajajo v sodobni družbi ključne zlasti 
informacijske tehnologije oz. podatki ter dostop in delitev javnih podatkov, ki omogočajo sprejemanje 
odločitev in zagotavljanje storitev na podlagi dokazov. Odprti podatki vse bolj spreminjajo način, kako lokalne 
samouprave delijo informacije z državljani, zagotavljajo storitve in spremljajo delovanje aktivnosti. 
Informacijske tehnologije imajo pogosto pozitiven transformativni učinek tudi pri podpiranju inovacij in 
spodbujanju učinkovitosti mestne infrastrukture ter cenovni dostopnosti uporabnih javnih storitev.  
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PREGLED SODELUJOČIH OBČIN V ANKETI 
 

Delež sodelujočih občin v anketi, po regijah 
V anketi je sodelovalo 25 slovenskih občin, med njimi tudi 7 od skupaj 11 mestnih občin (55%).  

Le slaba tretjina občin (28%) se je odločila za anonimnost. Ena občina je oddala dva odgovora. 

 

Slika 2: Delež sodelujočih občin v anketi, po regijah. 

 

 

Velikosti sodelujočih občin po številu prebivalstva 
Na anketo so se odzvale občine iz vseh štirih kategorij velikosti po številu prebivalstva. Največ prejetih 

odgovorov so podale občine velikosti med 3.000 - 15.000 prebivalcev (45,8%). Na drugem mestu po številu 

prejetih odgovorov so bili odzivi iz občin velikosti 15.000 - 35.000 prebivalcev (20,8%). Tretje mesto po številu 

prejetih odgovorov si s 16,7% deležem delijo največje (35.000-300.000 prebivalcev) in najmanjše občine (300-

3.000 prebivalcev).   

 

Slika 3: Delež sodelujočih občin v anketi, po številu prebivalstva. 
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Seznam sodelujočih občin 

 
Priložena tabela poimensko prikazuje navedene občine, ki so sodelovale v anketi.  

 

Slika 4: Seznam sodelujočih občin v anketi, regija in število prebivalstva 

 Ime občine Regija Število prebivalcev v občini 

1.  Bled Gorenjska regija 3.000 - 15.000 

2.  Mestna občina Kranj Gorenjska regija 35.000 - 300.000 

3.  Mestna občina Kranj Gorenjska regija 35.000 - 300.000 

4.  Osilnica Jugovzhodna Slovenija 300 - 3.000 

5.   Jugovzhodna Slovenija 35.000 - 300.000 

6.  Mestna občina Slovenj Gradec Koroška regija 15.000 - 35.000 

7.  Piran Obalno-kraška regija 15.000 - 35.000 

8.  Borovnica Osrednjeslovenska regija 3.000 - 15.000 

9.  Komenda Osrednjeslovenska regija 3.000 - 15.000 

10.  Dobrepolje Osrednjeslovenska regija 3.000 - 15.000 

11.   Osrednjeslovenska regija 3.000 - 15.000 

12.   Osrednjeslovenska regija 3.000 - 15.000 

13.   Osrednjeslovenska regija 15.000 - 35.000 

14.  Mestna občina Ljubljana Osrednjeslovenska regija 35.000 - 300.000 

15.  Mestna občina Maribor Podravska regija 35.000 - 300.000 

16.  Ljutomer Pomurska regija 3.000 - 15.000 

17.  Mestna občina Murska Sobota Pomurska regija 15.000 - 35.000 

18.  Dobrovnik Pomurska regija 300 - 3.000 

19.  Razkrižje Pomurska regija 300 - 3.000 

20.   Pomurska regija 3.000 - 15.000 

21.   Pomurska regija 300 - 3.000 

22.  Loška dolina Primorsko-notranjska regija 3.000 - 15.000 

23.   Primorsko-notranjska regija 3.000 - 15.000 

24.  Mestna občina Velenje Savinjska regija 15.000 - 35.000 

25.  Občina Žalec Savinjska regija 3.000 - 15.000 

26.  Litija Zasavska regija 3.0 - 15.000 
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PREGLED POSAMIČNIH VPRAŠANJ IN ODGOVOROV Z OCENO 

 

2. Katera so najbolj pereča področja, ki jih morate rešiti v vaši občini vezano na 

odpornost, odzivnost in reagiranje na naravne nesreče oziroma nepričakovane 

dogodke v okolju (vsaj en odgovor na obdobje)? 
 

Z anketo smo želeli pridobiti vpogled do prioritet oz. potreb občin po šestih ključnih področjih, ki vplivajo 

na odpornost, odzivnost ter reagiranje na naravne nesreče oziroma druge nepričakovane dogodke v 

okolju, to so oskrba z energijo, prometna infrastruktura, oskrba z vodo, odpadki, zdravstvena oskrba in 

varnost podatkov. Vprašanja glede potreb / prioritet so bila opredeljena tudi časovno, in sicer na dve 

obdobji - kratkoročno obdobje 1 – 2 let ter na dolgoročno obdobje v roku od 2 – 5 let. 

 

V kratkoročnem obdobju 1 – 2 let so občine postavile potrebe / prioritete po področjih na sledeč način: 

1. prometna infrastruktura (14 odgovorov),  

2. oskrba z vodo (9 odgovorov),  

3. ravnanje z odpadki (7 odgovorov), 

4. oskrba z energijo, zdravstvena oskrba, varnost podatkov (6 odgovorov na področje).  

 

V dolgoročnem obdobju 2 – 5 let so se razmerja med potrebami / prioritetami po področjih nekoliko 

spremenila. Najbolj pereč problem pa tudi dolgoročno predstavljata prometna infrastruktura in oskrba z 

vodo.  Dolgoročne potrebe / prioritete po področjih: 

1. prometna infrastruktura (10 odgovorov),  

2. oskrbo z vodo (po 8 odgovorov na področje),  

3. oskrba z energijo, zdravstvena oskrba (7 odgovorov na področje), 

4. ravnanje z odpadki in varnost podatkov (6 odgovorov na področje).  

Sedem občin je dodatno izpostavilo še naslednje izzive in probleme, s katerimi se soočajo: 

- trajnostno prostorsko planiranje,  

- problemi s fekalno kanalizacijo,  

- protipotresna gradnja in izvajanje protipoplavnih ukrepov,  

- skladišča odpadnih surovin in njihova predelava, 

- predšolska vzgoja, 

- področje voda  - celinske vode 1.reda. 

 

Slika 5: Področja vezana na odpornost občin, ki se jih morajo občine lotiti kratkoročno / dolgoročno.  
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3. Na kakšni stopnji bi ocenili odzivnost vaše občine z vidika informacijsko-

komunikacijskih tehnologij na odpornost, odzivnost in reagiranje na naravne nesreče 

oziroma nepričakovane dogodke v okolju?   
 

Opredelitev občin do svoje odzivnosti z vidika informacijsko-komunikacijskih tehnologij na odpornost, 

odzivnost in reagiranje na naravne nesreče oziroma nepričakovane dogodke v okolju je pokazala sledečo 

strukturo odgovorov: 

Ena petina anketiranih (20%) je s svojimi odgovori podala mnenje, da imajo v njihovih občinah zelo dobro 

razvito odzivnost z vidika IKT.  

Skoraj tri četrtine prispelih odgovorov (72%) je podalo informacijo, da imajo njihove občine zagotovljene 

le osnovne pogoje za tovrstno odzivnost.  

Mnenje, da imajo njihove občine slabo razvite oziroma sploh nimajo razvitih pogojev za IKT odzivnost na 

nepričakovane dogodke, pa je bilo izraženo le v 8% prispelih odgovorov.  

 

 

Slika 6: Ocena občin o lastni odzivnosti z vidika informacijsko-komunikacijskih tehnologij na odpornost, 

odzivnost in reagiranje na naravne nesreče oziroma nepričakovane dogodke v okolju. 
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4. Kako ocenjujete povezovanje občin glede odpornosti, odzivnosti in reagiranj na 

nepričakovane spremembe v okolju z vidika boljše in hitrejše organizacije ter s 

finančnega vidika? 
 

Povezovanje občin z vidika boljše, lažje in hitrejše organizacije  

72% prispelih odgovorov s strani občin zagovarja mnenje, da je z vidika boljše, lažje in hitrejše organizacije 

medobčinsko povezovanje koristno oziroma zelo koristno za vse vpletene. 

12% sodelujočih v anketi ne vidi bistvene izboljšave pri organizaciji zaradi tovrstnega povezovanja. 

Slika 7: Povezovanje občin z vidika boljše, lažje in hitrejše organizacije. (1-malo koristi, 5-zelo koristi) 

 

 

Povezovanje občin s finančnega vidika  

Mnenja o koristih medobčinskega povezovanja s finančnega vidika so razpršena. Zelo veliko oziroma 

veliko finančno korist tovrstnega povezovanja izraža 60% prispelih odgovorov, medtem ko zelo malo 

koristi vidi v tovrstnem povezovanju 20% odgovorov.  

Slika 8: Povezovanje občin lahko koristi s finančnega vidika. (1-malo koristi, 5-zelo koristi) 
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Med področji, na katerih bi se občine želele dodatno povezovati med seboj so našteta naslednja 

področja: 

- prometna infrastruktura, javni promet, kolesarske poti, mobilnost, prometna logistika, upravljanje 

prometnih tokov, 

- planiranje in urejanje prostora / okolja (nacionalna / regijska / lokalna raven), skupni urbanist; 

- upravljanje in načrtovanje, povezovanje gospodarske javne infrastrukture,  

- poplavna varnost / protipoplavni ukrepi / odvajanje meteornih voda, 

- oskrba z vodo, vodovod, 

- ukrepi za omilitev podnebnih sprememb, 

- ravnanje z odpadki, 

- varovanje zraka, 

- zaščita in reševanje, 

- skupna redarska služba, 

- inšpekcijske službe, 

- odvetništvo, pravne službe. 

 

Med zgoraj naštetimi področji so po številu navedb med odzivi v ospredju urejanje prostora/okolja in 

gospodarske javne infrastrukture (največkrat omenjene so prometna infrastruktura, oskrba z vodo ter 

zaščita pred visokimi vodami). 

 

 

Povezovanje števila občin za lažje sodelovanje 

Na vprašanje s kolikšnim številom občin bi se bile pripravljene posamezne občine povezati, je več kot 50% 

občin navedlo 3 – 4 občine, kar nakazuje, da je večina občin pripravljena na povezavo s sosednjimi 

občinami in da je verjetnost uspešnega sodelovanja možna v teh okvirih.  

30 % občin pa je ocenila potrebo po povezovanju občin po regijah. 

 

Slika 9: Povezovanje števila občin za lažje sodelovanje. 
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Koliko sredstev ste pripravljeni vložiti v IKT rešitve z namenom povečanja odpornosti, odzivnosti in 

reagiranj na nepričakovane spremembe v okolju, v procentih od proračuna občine? 

 

Tri četrtine sodelujočih občin (76%) je za namene povečanja odpornosti, odzivnosti in reagiranj na 

nepričakovane spremembe v okolju, pripravljeno vložiti 1 – 5 % sredstev proračuna. 20% občin svojih sredstev 

ni pripravljena vložiti v IKT rešitve. Zgolj ena občina je pripravljena v IKT rešitve vložiti več kot 10% proračuna. 

 

Slika 10: Procent sredstev od proračuna občin, ki so jih občine pripravljene vložiti v IKT rešitve z namenom 

povečanja odpornosti, odzivnosti in reagiranj na nepričakovane spremembe v okolju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Na katerih področjih bi s sodobno IKT tehnologijo izboljšali vaše krizne načrte? 
 

Sodelujoče občine bi krizne načrte s sodobno IKT tehnologijo nadgrajevale v sledečem vrstnem redu: 

a. Obveščanje (79,2%), 

b. Ozaveščanje (66,7%), 

c. Ukrepanje (58,3%), 

d. Preventiva in usmerjanje (po 54,2%). 

 

Slika 11: Področja za izboljšavo kriznih načrtov z IKT tehnologijami. 
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6. Koliko bi vam podatkovno odločanje koristilo, da se na nepredvidene dogodke 

pripravite vnaprej? 
 

Slike 12 - 14: Uporabnost nacionalnih, regionalnih in lokalnih podatkov za preventivno pripravo občin na 

nepredvidene dogodke (1 malo uporabno - 5 zelo uporabno). 

 

Nacionalni podatki 

Vnaprejšnja priprava na nepredvidene dogodke je za sodelujoče občine v anketi zelo pomembna, saj večina 

odgovorov - 80% nakazuje na veliko potrebo občin po skupnem nacionalnem naboru podatkov. 

 

 

Regionalni podatki 

80% občin je v anketi izrazilo željo in potrebo po dostopu do podatkovnih baz na regijskem nivoju z 

namenom zagotovitve izboljšane vnaprejšnje priprave na nepričakovane dogodke.  

 

 

 

 

Lokalni podatki 

Kar 92% sodelujočih občin pa verjame, da so lokalne podatkovne baze ključnega pomena za vnaprejšnjo 

pripravo.  
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7. Kakšne so predstave, pričakovanja, zahteve občin v primeru izrednih dogodkov? 
 

Danes lokalne skupnosti povprašujejo po rešitvah, ki zagotavljajo t.i. povezano mobilnost. Posledica 

povečanega trenda urbanizacije so potrebe in zahteve mest in občin po prevozu naraščajočega števila 

ljudi na učinkovit, zanesljiv, varen in trajnosten način. Prepeljati je potrebno vedno večje število ljudi v 

čim krajšem času. Sistemi mobilnosti morajo ostati čim bolj razpoložljivi tudi v primeru izrednih 

dogodkov.   

Med opredelitvami sodelujočih občin so bili navedeni spodnji odgovori. 

- Hiter odziv infrastrukture. 

- Pomoč države, usklajeno delovanje vseh sistemov, kvalitetna civilna zaščita in druge javne 

službe. 

- Posredovanje sil slovenske vojske. 

- Vlada RS mora bolj skrbeti za zagotavljanje mobilnosti s sredstvi javnega prevoza. 

- Na nivoju R Slovenije je potrebno vzpostaviti celovito rešitev za večjo mobilnost v katero se 

morajo vključiti tudi lokalne skupnosti, podjetja in zavodi v čezmejni povezavi. 

- V čim krajšem možnem času vzpostaviti osnovno prehodnost in prevoznost. Kritični so 

mostovi, podvozi, železniški prehodi in neprevozne ceste zaradi podrtih ovir (drevje, ruševine, 

daljnovodi,…). 

- Razpoložljivost sredstev, dostopnost in hitra odzivnost. 

- Hitrejši odziv države ob izrednem dogodku. 

- Zahteve, predstave in pričakovanja so velika, saj si vsi želijo, da ti dogodki ne bi vplivali na 

dnevna opravila. 

- Čim hitrejša reakcija. 

- Bistvo ni v mobilnosti in prenosu podatkov, bistvo je v varovanju ljudi in imetja. 

- Ključen je nadzor in analiza stanja na terenu ter s tem povezano usmerjanje. 

- Da cestne povezave ostanejo delujoče. 

- Pomembna je koordinacija vseh, ki so potrebni pri »reševanju« v primeru izrednih dogodkov. 

- Pravočasno obveščanje, ukrepanje, sistemsko zagotavljanje pretočnosti, reagiranje države in 

sosednjih občin. 

- Učinkovite, hitre in zanesljive rešitve. 

- Proste intervencijske poti (brez zastojev na cesti zaradi povečanih turističnih tokov). 

Iz navedenih – citiranih, odgovorov je možno razbrati, da so v občinah v primeru izrednih dogodkov 

prisotna visoka pričakovanja vezana na nacionalno pomoč, infrastrukturo ter nacionalne splošne službe. 

Od države in delovanja njenih sistemov je pričakovan hiter, učinkovit in organiziran odziv, ki zagotavlja čim 

hitrejšo vzpostavitev normalnega stanja.   
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8. Imate v vaši občini narejene variantne rešitve ukrepanja v primeru naravnih nesreč? 
 

Hiter odziv občin na nepričakovane dogodke zagotavlja tudi ustrezna predpriprava oziroma variantne 

rešitve.  

 

Več kot 50% sodelujočih občin v anketi ima za primere nepričakovanih dogodkov pripravljenih več 

variantnih rešitev ukrepanja, ki skušajo zagotavljati usklajeno delovanje javnih služb. Iz podrobnejše analize 

prejetih odgovorov je možno razbrati, da imajo v večini primerov več variantnih rešitev pripravljenih v 

mestnih občinah.  

  

Skoraj ena tretjina sodelujočih občin v anketi je navedla, da nima izdelane nobene variantne rešitve za 

ukrepanje v primeru naravnih nesreč.  

 

16,7% občin ima po eno variantno rešitev za ukrepanje. 

 

 

Slika 15: Variantne rešitve občin za ukrepanje v primeru naravnih nesreč. 

 

 

 

 

 

 


