
3. Dan nacionalne varnosti 
 17. oktober 2018 

 



DOGODEK SO OMOGOČILI:

- Erste Card, d. o. o., 
- Državni svet RS, 
- Hotel Cubo. 

Dogodki v sklopu 3. Dneva nacionalne varnosti potekajo pod 
častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije 
Boruta Pahorja.
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9.00–9.30

Prihodi v dvorano Državnega sveta RS

9.30–10.00 

UVODNI NAGOVORI

Povezuje: Sanja KRANJC 

Pozdravni nagovor

– Matjaž ŠVAGAN, podpredsednik Državnega sveta Republike Slovenije

– Andrej KOVAČIČ, vodja programsko-organizacijskega odbora DNV 2018

Osrednji nagovor

– izr. prof. dr. Andrej SOTLAR, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru

– izr. prof. dr. Iztok PREZELJ, prodekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani

– Boštjan POKLUKAR, minister za notranje zadeve Republike Slovenije

– Karl ERJAVEC, minister za obrambo Republike Slovenije

10.00–12.00 

OKROGLA MIZA: Slovenska vojska danes in v prihodnosti

10.00–10.45 

Razpravljavci

– genmaj. Alan GEDER, načelnik Generalštaba Slovenske vojske

– prof. dr. Anton GRIZOLD, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

– mag. Uroš KREK, svetovalec Predsednika republike Slovenije za nacionalno varnost

Moderira: doc. dr. Maja GARB, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

10.45–10.50 

odmor



10.50–11.50

Razpravljavci

– brig. Ernest ANŽELJ, namestnik poveljnika Poveljstva sil Slovenske vojske

– polk. Peter ZAKRAJŠEK, namestnik poveljnika Centra vojaških šol Slovenske vojske

– polk. Viljem KOBAL, višji častnik za strategije in koncepte, Generalštab Slovenske vojske

– polk. Peter LIKAR, načelnik Oddelka za upravljanje kadrov, Generalštab Slovenske vojske

– polk. Peter STARC, načelnik Oddelka za načrtovanje, Poveljstvo sil Slovenske vojske

Moderira: dr. Branko KROMAR, Slovensko združenje za varen svet

11.50–12.10 

PODELITEV PRIZNANJ ZA POKLICE

Varnostnik, policist, vojak, gasilec, reševalec prve pomoči in civilist za lokalno 

varnost leta 2017

12.45–17.00 

Predavanja

LOKACIJA SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA, 

Litostrojska 51, Ljubljana (predavanje za dijake šole)

13.00–13.45 

David SLUGA, IVK inštitut/Slovensko združenje za varen svet 

Kaj je nacionalna varnost in kdo jo zagotavlja?

LOKACIJA HOTEL CUBO 
(Slovenska cesta 15, Ljubljana, v neposredni bližini Državnega zbora)
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Predavalnica zgoraj

12.45–13.15 
Bernarda ŠKRABAR, detektivka, Detektivska dejavnost kot del 
nacionalnovarnostnega sistema

13.15–13.45 
Mag. Gorazd MANDELJ, GM projekt, Praktični prikaz biometričnega 
sistema kontrole dostopa z razpoznavanjem očesne šarenice, ki ustreza 
novim zahtevam GDPR in ZVOP zakonodaje

13.45–14.10 
Doc. dr. Miha DVOJMOČ, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, 
GDPR in varnost posameznika znotraj sistema nacionalne varnosti

14.10–14.50 
Mag. Boris ROJS, Generalna policijska uprava, Prijava gostov kot element 
zagotavljanja nacionalne varnosti

14.50–15.30 
Jure REPINA, namestnik poveljnika učne čete šole za častnike, in študentki 
Lana Beribak Šolar (FDV), Tjaša Štader (FVV), O vojaškem taboru za 
študente in srednješolce

15.30–16.00 
Stot. Andrej ČEH, Slovenska vojska, Možnosti sodelovanja s Slovensko 
vojsko

16.00–16.30 
Samo TRS, mag., poklicno upokojeni višji častnik (podpolkovnik) 
Slovenske vojske, Obveščevalna dejavnost v sistemu zgodnjega 
opozarjanja

16.30–17.00
Pred. dr. Saša KUHAR, Uprava za jedrsko varnost RS, zunanja sodelavka 
Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Kriminaliteta zoper 
umetnine in preventivni ukrepi
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Predavalnica spodaj

13.30–14.00

Suzana RUDEŽ, Policija, Sektor za razvoj in sistemske naloge, 

Predstavitev dela in zaposlovanja v policiji

14.00–14.30 

Dr. Simon SLOKAN, Generalna policijska uprava, Pomen etike in 

integritete v sklopu zagotavljanja varnosti – fikcija ali realnost?

14.30–15.00

Dr. Igor LAMBERGER, Komisija za preprečevanje korupcije RS, 

Preiskovanje kriminalitete in korupcijska kazniva dejanja

15.00–15.30 

Dr. Petra ZALETEL, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Fiziološki 

odzivi telesa na stresne situacije in soočanje s stresom

15.30–16.00 

Dr. Črtomir BORKO, IVK inštitut/Slovensko združenje za varen svet, 

Vidiki varne in zdrave hrane v prihodnosti

16.00–16.30 

Mag. Peter DULAR, IVK inštitut/Slovensko združenje za varen 

svet, Organizacijska anomija kot prožilec beloovratniške in 

modroovratniške deviantnosti



9.00–17.00 

NA DOGODKU BODO SODELOVALI 

1.  Slovenska vojska

2.  Policija

3.  Agencija RS za varnost prometa 

4.  Mestna občina Ljubljana – Mestno redarstvo Ljubljana 

5.  Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru 

6.  Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani 

7.  Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani 

8.  Šolski center Kranj, Višja strokovna šola – inženir varovanja

9.  Detektivska zbornica RS 

10.  IVK Inštitut za varnostno kulturo

11.  Slovensko združenje za varen svet

12.  Perunika varnost, d. o. o. 

13.  GM Projekt, d. o. o. 
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ORGANIZATORJI DOGODKA SE PREDSTAVIJO

IVK INŠTITUT – INŠTITUT ZA VARNOSTNO KULTURO

IVK Inštitut za varnostno kulturo je nevladna organizacija in nepridobitni zasebni 
zavod, ki je namenjen prenosu znanja o varnosti in zavedanju pomena varnostne 
kulture, ki jo lahko uspešno vzdržujemo le s spodbujanjem vseh deležnikov družbe. 
Svojo dejavnost izvajamo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ter 
temeljnimi in razvojnimi raziskavami na področjih, ki so povezana z varnostjo 
v širšem pomenu besede. Poslanstvo inštituta je spodbujanje povezovanja in 
krepitve odnosov civilne družbe in tistih, ki so odgovorni in skrbijo za varnost v 

lokalni skupnosti in organizacijah.

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERZE V MARIBORU

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je edina slovenska visokošolska 
institucija, ki je povsem posvečena varstvoslovju, kar pomeni, da je njeno 
pedagoško, raziskovalno in strokovno delo v celoti usmerjeno na  področje 
zagotavljanja varnosti. Temeljno vodilo fakultete sta družbena odgovornost in 
prenos kompetenc na študente varnostnih ved za strokovno, etično in zakonito 
ter konkurenčno delovanje. Fakulteta sodeluje tudi pri oblikovanju politik na 
področju varnosti, s čimer pripomore h kakovosti in blaginji bivanja v Sloveniji. 

Slogan Fakultete za varnostne vede je Varna družba je uspešna družba.

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZE V LJUBLJANI

Fakulteta za družbene vede (FDV), članica Univerze v Ljubljani, je največja 
interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in tudi med večjimi v Evropi. 
Med vrsto družboslovnih programov izvaja tudi programe obramboslovja. 
Obramboslovje, ki se na magistrskem in doktorskem študiju nadgradi še z 
varnostnimi študijami, ponuja široka in hkrati specialna znanja o sodobnih 
grožnjah varnosti (kot so oboroženi spopadi, naravne nesreče, terorizem, 
kibernetske grožnje, okoljski problemi …) in načinih zoperstavljanja tem grožnjam 
na nacionalni in mednarodni ravni. Študij poteka že od leta 1975, spremlja pa 
ga intenzivna raziskovalna dejavnost. Diplomanti obramboslovnih programov 
uspešno delujejo na različnih področjih in v različnih institucijah, kot so oborožene 
sile, institucije sistema zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
širših obrambnih zadev, notranjih zadev, zunanjih zadev, obveščevalnih služb, 
protiterorizma, v podjetjih, ki predstavljajo kritično infrastrukturo oziroma 
imajo poseben varnostni pomen, v varnostnih in vojaških podjetjih, nevladnih 
organizacijah in mednarodnih organizacijah, kot so NATO, OVSE, EU in OZN.
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SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA VAREN SVET 

Slovensko združenje za varen svet deluje v sklopu IVK inštituta, katerega namen 
sta združevanje posameznikov, podjetij in povezovanje nevladnih organizacij, 
ki delujejo na področju varnosti, (samo)zaščite in varovanja, kot vključevanje 
civilistov (državljanov/občanov), ki jim je mar, kakšno varnost imamo oziroma 
jo bomo imeli v Sloveniji tudi v prihodnosti. 

Združenje za svoje člane organizira mesečna strokovna srečanja z različnimi 
strokovnjaki in organizira strokovne obiske različnih organizacij.

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA VAREN SVET ZDRUŽUJE

SEKCIJO MLADIH ZA VARNOST

Združuje ambiciozne mlade ljudi, študente in diplomante varnostnih in družbenih 
ved ter drugih izobraževalnih področij, ki so kakorkoli povezana z varnostjo, 
zaščito, varovanjem, socialnim varstvom ipd. Mladi si želijo pridobivati novo 
znanje, da bodo kot strokovnjaki kos varnostnim in drugim izzivom, ki čakajo njih 
in Slovenijo v prihodnosti. Naloga združenja je, da jim pri tem čim bolj pomaga.

SEKCIJO ZA VARNOST IN ZAŠČITO

Sekcija za varnost in zaščito deluje na način povezovanja različnih strokovnjakov 
s področja varnosti, zaščite in varovanja. S povezovanjem se krepijo vezi, 
izmenjujejo izkušnje, znanje in razvija stroka. Skupni cilj je zagotavljanje čim 
višje stopnje varnosti na področju, na katerem strokovnjaki delujejo, in v blagor 
nacionalne varnosti.

SEKCIJO ZA LOKALNO VARNOST

Člani Sekcije za lokalno varnost so v pomoč lokalni skupnosti, v kateri živijo, 
policiji in drugim službam pri preprečevanju kriminalitete. Skupaj se zavzemajo za 
zmanjšanje kriminala in nezakonitih ter motečih dejanj v svojem lokalnem okolju.
Sekcija za lokalno varnost deluje na način povezovanja sosedov in prebivalcev v 
okolju, kjer živijo in/ali delajo, z namenom informiranja sumljivih dejavnosti in 
preprečevanja kriminala.
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SE ŽELITE USPOSABLJATI PO PROGRAMU: 
SPECIALIST ZA VARNOST IN ZAŠČITO?

PERUN TASK SYSTEM vsebuje vse elemente in veščine za visoko 
operativno delovanje v zasebnem in poklicnem življenju.

Kaj učimo?

✓  Samoobramba in strokovna uporaba fizične sile

✓ Funkcionalni trening za močno telo

✓ Prva pomoč

✓ Preživetje v naravi

✓ Komunikacija v različnih situacijah

Več informacij na andrej.kovacic@varensvet.si 

V sodelovanju s Šolskim centrom Kranj/Projekt MUNERA 3 je namenjen izvajanju 
programov nadaljnjega poklicnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih.

 

PERUN TASK SYSTEM
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PERUN TASK SYSTEM
                      


