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Spoštovani udeleženci, drage udeleženke Dneva nacionalne 
varnosti 2016.

Z osrednjim nacionalnim dogodkom želimo poudariti pomen nacionalne varnosti 
in potrebno skrb za našo skupno varnost. Za uspešno zagotavljanje varnosti potre-
bujemo sodelovanje vseh, ki delujejo na tem področju, vključno s sodelovanjem 
državljanov. Torej mora biti varnost skrb vseh nas.

Zdaj, ko je Slovenija ena najbolj varnih držav, se premalo zavedamo, da je treba 
sodelovanje vseh krepiti v času, ko varnost (še) imamo. 

Za dobro stanje varnosti moramo ves čas delovati proaktivno in povezovalno. 
Še posebno na področju preprečevanja kriminalitete in drugih motečih dejanj, ki 
vplivajo na kakovost življenja državljanov. 

Kot nevladna organizacija, ki se zavzema za varno lokalno skupnost, si želimo 
sodelovanja z vsemi, da bi skupaj ohranili oz. izboljšali razmere za varen svet v 
družinskem okolju, na področju prometne varnosti, na javnih krajih, skratka, pov-
sod v našem življenju, predvsem pa v nas samih. Ne smemo pozabiti, da smo 
Slovenci po številu samomorov žal v svetovnem vrhu.

V imenu programsko-organizacijskega odbora vam želim prijeten in predvsem 
varen dan.

Andrej Kovačič,
vodja programsko-organizacijskega odbora DNV 2016
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9.00 - 9.30 

PRIHOD UDELEŽENCEV

9.30 - 10.00 

UVODNI NAGOVORI

Moderatorka: 

Alenka Kesar 

Brigadir Roman Urbanč, poveljnik 1. brigade Slovenske vojske
Andrej Kovačič, vodja programsko-organizacijskega odbora DNV 2016
Izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru 
Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana 
Boštjan Šefic, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve RS
Andreja Katič, ministrica za obrambo RS  

10.00 - 11.45 

OKROGLA MIZA: IZZIVI NACIONALNE VARNOSTI PO 25 LETIH SAMOSTOJNOSTI 
REPUBLIKE SLOVENIJE

Moderator: 

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru

Razpravljavci:

Red. prof. dr. Anton Grizold, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani 
Boštjan Šefic, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve RS
Generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske  
Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje

12.00 - 12.30 

PREDSTAVITEV ENOTE ZA SPECIALNO DELOVANJE SLOVENSKE VOJSKE IN 
SPECIALNE ENOTE POLICIJE
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10.00 - 13.30 

DELAVNICE ZA MLADE

LOKACIJA A
Sodobne oblike nasilja in kako jih prepoznati? (Špela Krobat, mag., SZVS, 
Deja Kuhar, Martina Škobrne)

10.00 - 10.45: skupina 1 

10.50 - 11.35: skupina 2  

12.40 - 13.25: skupina 3

10.00 - 12.00 

PREDAVANJA ZA MLADE

LOKACIJA B

10.00 - 10.20 

Kaj je nacionalna varnost in kdo jo zagotavlja? (David Sluga, SZVS)

10.25 - 11.00 

Skozi oči spletnega spolnega predatorja – prikaz uporabe socialnih omrežij z 
namenom zbiranja podatkov o svoji potencialni žrtvi (Petra Brne, DFVP, SZVS)

11.05 - 11.25 

Nasilje mladih na zmenkih (Mija Polesnik, mag. var., SZVS)

11.30 - 11.55 

Odvisnosti od prepovedanih drog (doc. dr. Branko Gabrovec)

12.30 - 13.00 

PREDSTAVITEV DRŽAVNE ENOTE ZA VARSTVO PRED NEEKSPLODIRANIMI 
UBOJNIMI SREDSTVI Z VOZILOM IN OPREMO

Uprava RS za zaščito in reševanje

13.00 - 17.00 

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU ZA STAREJŠE 
VOZNIKE IN VOZNICE

Agencija RS za varnost prometa
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13.00 - 17.00 

PREDAVANJA

LOKACIJA C

13.00 - 13.45

Psihologija odporniških gibanj: analiza bitke na Sutjeski (mag. Gregor Jazbec, Center 
vojaških šol, GŠSV)

13.50 - 14.35 

Sodelovanje policije in Slovenske vojske (dr. Gregor Potočnik, Slovenska vojska)

14.40 - 15.20 

Zagotavljanje varnosti v zaporih s poudarkom na tretmaju, sodelovanje strokovnih 
delavcev in pravosodnih policistov (mag. Bojan Majcen, Lidija Pezdir Ristič, ZPKZ Dob 
pri Mirni)

15.25 - 16.15 

Javni red in mir – kaj vse bi državljani morali vedeti (dr. Simon Slokan, Policija)

16.20 - 17.00

Biometrija z demonstracijo na živem sistemu (Gorazd Mandelj, mag., GM Projekt d.o.o)

LOKACIJA D

13.00 - 13.25 

Varnost v šolah (Boris Grilc, mag., Šolski center Kranj, Višja strokovna šola)

13.30 - 14.10

Izzivi varnosti v lokalni skupnosti – primer Občine Sevnica (Srečko Ocvirk, Občina 
Sevnica, Daniel Žniderič, PP Sevnica) 

14.15 - 14.40

 Asimetrične varnostne grožnje nacionalni varnosti RS (mag. Marjan Miklavčič, Šolski 
center Kranj, Višja strokovna šola)

14.45 - 15.10

Program in aktivnosti na področju zagotavljanja varnosti Mestnega redarstva Ljubljana 
(Roman Fortuna, mag., MOL)

15.15 - 15.45

Strelski pohodi (prof. dr. Peter Umek, zaslužni profesor Univerze v Mariboru)

15.50 - 16.20

Razkorak med varno hrano in sodobnimi metodami kmetijstva in živilskopredelovalne 
industrije ter trgovine (dr. Črtomir Borko, IVK Inštitut za varnostno kulturo)

16.25 - 17.00

Prometne nesreče in analiza vzrokov na podlagi posnetkov videonadzornih kamer

(Boris Milič, mag.)
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12.00 - 17.00 

PRIKAZ SAMOOBRAMBNIH TEHNIK IN VEŠČIN ZA POLICISTE, VOJAKE, 
VARNOSTNIKE IN CIVILISTE

World Ju-Jitsu Corporation in Special Training Service – Italija 
Shodai Soke Adriano Busà in Matteo Faretina, STS-inštruktorja

13.00 - 17.00 

PRILOŽNOSTI ZA IZMENJAVO ZNANJ, PRAKS, IZOBRAŽEVALNIH PRISTOPOV 
IN SISTEMOV MED SLOVENSKIM OKOLJEM TER CELOVITIM EVROPSKIM 
PROSTOROM
ZNI Zavod za novodobno izobraževanje

Predstavitev za organizacije in mlade, ki se izobražujejo na področju varnosti in 
varovanja
 
17.00  

ZAKLJUČEK DOGODKA

Zaradi omejenega števila mest na delavnicah in predavanjih, ki so določena z 
lokacijami od A do D, je potrebna predhodna prijava do 9. 9. 2016 na info@varensvet.si. 

14. 9. 2016

!



9.30 - 17.00 

NA DOGODKU BODO SODELOVALI 

1. Slovenska vojska

2. Policija

3. Uprava RS za zaščito in reševanje

4. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij–Pravosodna policija

5. Agencija RS za varnost prometa

6. Mestna občina Ljubljana – Mestno redarstvo Ljubljana

7. Občina Sevnica

8. Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru

9. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

10. Šolski center Ljubljana – tehnik varovanja

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

12. IVK Inštitut za varnostno kulturo

13. Inštitut za strateške varnostne in organizacijske študije ISSOS

14. ZNI Zavod za novodobno izobraževanje

15. Slovensko združenje za varen svet SZVS

16. Transparency International Slovenia

17. Društvo forenzične in vojaške psihologije DFVP

18. Detektivsko-varnostna agencija

19. Park vojaške zgodovine Pivka

20. Perunika varnost, d. o. o.

21. GM Projekt, d. o. o.

22. Adrema, d. o. o.

23. World Ju-Jitsu Corporation in Special Training Service – Italija
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ORGANIZATOR DOGODKA SE PREDSTAVI
IVK 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 šolske varnosti, nasilja otrok 
in mladine v vzgojno-izobraževalnih zavodih, varnosti v lokalni skupnosti in na 
področju varnosti na delovnem mestu. Poslanstvo inštituta je spodbujanje pove-
zovanja in krepitve odnosov civilne družbe in preostalih, ki so odgovorni in skrbijo 
za varnost v šolah, lokalni skupnosti in organizacijah.

NAPOVEDNIK DOGODKOV V ORGANIZACIJI IVK INŠTITUTA ZA 
VARNOSTNO KULTURO  

19. OKTOBER 2016

3. IVK KONFERENCA: 
VARNOST IN (NE)NASILJE V VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH

Osrednja tema 

Varna šola in izzivi za nove varnostne razmere

OKTOBER 2016

ZAČETEK IZOBRAŽEVANJA – OSEBNA VARNOST IN SAMOOBRAMBA ZA DRŽAVLJANE 
(ODRASLI IN MLADI)

9. MAREC 2017

DAN OSEBNE VARNOSTI ŽENSK

Vabimo vas, da za dodatne informacije obiščete spletno stran www.varensvet.si 
in/ali pišete na elektronsko pošto info@varensvet.si.



SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA VAREN SVET 

Slovensko združenje za varen svet je nevladna organizacija, katere namen je 
združevanje posameznikov, podjetij in povezovanje nevladnih organizacij, ki delu-
jejo na področju varnosti, (samo)zaščite in varovanja, pa tudi vključevanje civilis-
tov (državljanov/občanov), ki jim je mar, kakšno varnost imamo oziroma jo bomo 
imeli v Sloveniji tudi v prihodnosti. Prav tako predstavljamo stičišče med stroko-
vnjaki za varnost, zaščito in varovanje in ambicioznimi mladimi, bodočimi kadri 
za varnost, ki so v začetnih fazah razvoja kariere, ter organizacijami.

Združenje za svoje člane organizira mesečna strokovna srečanja z različnimi 
strokovnjaki in organizacijami, organizira strokovne obiske organizacij ter izvaja 
Izobraževalni kamp mladih kadrov za varnost.

V SLOVENSKEM ZDRUŽENJU ZA VAREN SVET DELUJEJO

SEKCIJA 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 pridobi-
vati 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.

SEKCIJA 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, izmen-
jujejo izkušnje, znanje in razvija stroka. Naš skupni cilj je zagotavljanje čim višje 
stopnje varnosti na področju, na katerem strokovnjaki delujejo, in v blagor nacion-
alne varnosti.

Člani Sekcije mladih za varnost tako pridobivajo bogate strokovne in življenjske 
izkušnje od starejših kolegov.



SEKCIJA 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 zavzem-
ajo za zmanjšanje kriminala in nezakonitih ter motečih dejanj v svojem lokal-
nem 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.

CIVILISTI ZA LOKALNO VARNOST

Skupino Civilistov za lokalno varnost sestavljajo aktivni člani Slovenskega 
združenja za varen svet. Njihova glavna naloga je pomagati članom in preo-
stalim občanom v okolju, v katerem živijo. Člani aktivno delujejo na področju 
varnosti v lokalnem okolju, soseskah, sodelujejo s policijo ter drugimi službami 
in organi v lokalnem okolju. Glavni namen delovanja skupine je preventivno 
delovanje, ozaveščanje in informiranje občanov/prebivalcev ter zavzemanje 
za čim višjo stopnjo varnosti, za dvig varnostne kulture in krepitev socialnega 
kapitala v lokalnem okolju.

Če vas zanima članstvo v združenju ali potrebujete dodatne informacije, vas va-
bimo, da obiščete spletno stran www.varensvet.si ali pišete na elektronsko pošto 
info@varensvet.si ali andrej.kovacic@varensvet.si.



DAN NACIONALNE VARNOSTI 2016 
PODPIRA ERSTE CARD, D. O. O.


