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Dogodek so omogočili:

- ERSTE Card d. o. o., 
- Državni svet RS, 
- Mestna občina Ljubljana, 
- Maxi Ljubljana, 
- Hotel Cubo. 

ČASTNI POKROVITELJ DOGODKOV V OKVIRU 2. DNEVA 
NACIONALNE VARNOSTI JE PREDSEDNIK REPUBLIKE 
SLOVENIJE BORUT PAHOR
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Spoštovani udeleženci, drage udeleženke 2. Dneva nacionalne varnosti!

V dinamičnem okolju, kot ga poznamo danes postaja nacionalna varnost 
in njeno zagotavljanje velik izziv za vse države sveta, pri čemer Republika 
Slovenija ne sme zaostajati. Da bi tovrstne izzive vzeli kot prioritetne, se mo-
ramo ozreti malo širše, in sicer izven naših meja, kjer se dogajajo primeri, ki 
si jih v Sloveniji nikakor ne želimo.

Zato si želimo, da država okrepi delovanje varnostnih in obrambnih struktur, 
in jim omogoči ustrezne kadrovske, materialne in druge potrebne resurse. 
Edino tako bodo lahko kos vsem izzivom, ki so pred njimi in nenazadnje nami 
vsemi, da ohranimo varnost v Sloveniji na tako visokem nivoju še za naše 
prihodnje rodove.

Torej, ne mislimo samo na pripadnike varnostnih in obrambnih struktur 
takrat, ko jih potrebujemo, temveč tudi takrat, ko izrazijo upravičene zahteve 
za izboljšanje njihovega poklicnega statusa. Poklici, kot so policist, vojak, ga-
silec, varnostnik idr. so nosilci glavnega stebra v sistemu nacionalne varnosti, 
zato jim dajmo poklon za vse kar delajo, da smo in bomo v Sloveniji še varni.

Če sem še nekoliko optimističen, si kot nevladna organizacija želimo, da bi 
vsaj Dan nacionalne varnosti nekega dne postal dan brez hujših prekrškov, 
nasilja in kaznivih dejanj. Zato pa potrebujemo aktivno sodelovanje države, 
lokalnih oblasti in seveda slehernega posameznika.

V imenu programsko–organizacijskega odbora vam želim prijeten in pred-
vsem varen dan.

Andrej Kovačič,
Vodja programsko-organizacijskega odbora DNV 2017
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9.00 – 9.30

DRŽAVNI SVET RS: PRIHOD UDELEŽENCEV

9.30 – 10.00 

UVODNI NAGOVORI

Moderatorka: dr. Kaja PRISLAN, Fakulteta za varnostne vede Univerza v Mariboru

Pozdravni nagovor

Branko ŠUMENJAK, podpredsednik Državnega sveta RS

Andrej KOVAČIČ, vodja programsko-organizacijskega odbora DNV 2017 

Osrednji nagovor

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

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

Dejan CRNEK, podžupan Mestne občina Ljubljana

mag. Vesna GYÖRKÖS ŽNIDAR, ministrica za notranje zadeve RS

Andreja KATIČ, ministrica za obrambo RS

10.00 – 12.00 

OKROGLA MIZA: »GROŽNJE NACIONALNI VARNOSTI IN ODZIV DRŽAVE«

Moderira: 

dr. Maja GARB, Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani

Razpravljavci:

izr. prof. dr. Andrej SOTLAR, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru

izr. prof. dr. Iztok PREZELJ, Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani 

mag. Uroš KREK, svetovalec predsednika Republike Slovenije za obrambo

dr. Erik KOPAČ, svetovalec za nacionalno varnost, Vlada RS

12.00 – 12.10 

PODELITEV NAGRAD - VARNOSTNIK, POLICIST, GASILEC IN VOJAK LETA 2016

14.00 

OGLED DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Za ogled je obvezna predhodna prijava do 19. 10. 2017 na elektronski naslov 
andrej.kovacic@varensvet.si.
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9.00 – 12.10 

PREDAVANJE ZA MLADE

LOKACIJA MAXI KLUB

9.00 – 9.30

SKUPINA 1: predavanje za mlade – Kaj je nacionalna varnost in kdo jo zagotavlja?  

David SLUGA, IVK/Slovensko združenje za varen svet

9.30 – 10.00 

SKUPINA 2: predavanje za mlade – Spletno nadlegovanje,  

Petra BRNE, IVK/Slovensko združenje za varen svet

10.10 – 10.40 

SKUPINA 1: predavanje za mlade – Spletno nadlegovanje,  

Petra BRNE, IVK/Slovensko združenje za varen svet

10.40 – 11.10 

SKUPINA 2: predavanje za mlade – Kaj je nacionalna varnost in kdo jo zagotavlja? 

David SLUGA, IVK/Slovensko združenje za varen svet

11.20 – 12.00 

SKUPINA 1 in 2: Klemen Kovačič, Peter Knific in Rok Babič – Predstavitev področja 
brezpilotnih letalnikov (dronov), Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani
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12.30 – 17.00 
PREDAVANJE ZA STROKOVNO IN LAIČNO JAVNOST

LOKACIJA MAXI KLUB

12.30 – 13.00  
predstavnik ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.o.o., Napad s strani tretjih oseb in 
dolžnosti delodajalca v okviru ZVZD-1 in ZDR

13:00 – 13:45
Gorazd MANDELJ, mag., GM Projekt d.o.o., Primer varovanja slovenske državne 
in Schengenske meje z uporabo biometrije očesne šarenice za kritične 
skupine migrantov 

13:50 – 14:35 
mag. Marjan MIKLAVČIČ, Šolski center Kranj, Višja strokovna šola, Varnostna 
tveganja v zdravstvenih ustanovah

14:40 – 15:15 
Boris MILIČ, mag., Prometne nesreče in analiza vzrokov na podlagi posnetkov 
videonadzornih kamer

15:20 – 16:10 
prof. dr. Peter UMEK, zaslužni profesor Univerze v Mariboru, Vedenjski vidiki 
varnostnih tveganj v zdravstveni dejavnosti

16:10 – 16.50 
dr. Simon SLOKAN, Sektor splošne policije UUP GPU, Varnostne grožnje v okviru 
javnih prireditev

LOKACIJA HOTEL CUBO

13:00 – 13:35
dr. Petra ZALETEL, Fakulteta za šport Univerza v Ljubljani, Športna aktivnost in 
dvig samozavesti za bolj produktivnega člana naše družbe

13:40 – 14:15  
Boris GRILC, mag., Šolski center Kranj, Višja strokovna šola, Kako izbrati 
varnostno službo za zagotovitev višje stopnje varnosti?

14:20 – 14:50 
Žiga PRIMC, mag., Detektivska agencija Evidentium, Človeški faktor pri 
varovanju informacij

14:55 – 15:40 
mag. Gregor JAZBEC, Center vojaških šol, GŠSV, Ekstremno nasilje in vojni zločin

15:45 – 16:20 
Gregor ZALOKAR, Nasilje v družini in izkušnje policista s terena

16:25 – 17:00 
mag. Peter DULAR, IVK/Slovensko združenje za varen svet, Varnost in 
(ne)odgovorno vodenje v organizacijah

17.00 - ZAKLJUČEK DOGODKA
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9.00 – 17.00 

NA DOGODKU BODO SODELOVALI 

1.  Slovenska vojska (predavanje in stojnica)

- Vod za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev iz 430. mornariškega diviziona;

- oddelek protibombne zaščite iz specialne enote vojaške policije;

- 10. pehotni polk;

- skupina za promocijo zaposlovanja v sodelovanju z Upravo za obrambo Ljubljana

2.  Policija (predavanje in stojnica)

3.  Uprava RS za zaščito in reševanje (stojnica in aktivnosti)

4.  Agencija RS za varnost prometa (stojnica in aktivnosti)

5.  Mestna občina Ljubljana - Mestno redarstvo Ljubljana (stojnica)

6.  Fakulteta za varnostne vede Univerza v Mariboru (moderiranje, okrogla miza in stojnica)

7.  Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani (predavanje in stojnica)

8.  Fakulteta za šport Univerza v Ljubljani (predavanje in stojnica)

9. Šolski center Ljubljana - tehnik varovanja (stojnica)

10.  Šolski center Kranj, Višja strokovna šola – inženir varovanja (predavanje in stojnica)

11.  Detektivska zbornica RS (stojnica)

12.  Detektivska agencija Evidentium (predavanje)

13.  IVK Inštitut za varnostno kulturo (predavanje in stojnica)

14.  Slovensko združenje za varen svet (predavanje in stojnica)

15.  Perunika varnost d.o.o. (stojnica, oprema)

16.  GM Projekt d. o. o. (predavanje in stojnica)

17.  Gorska reševalna zveza Slovenije (stojnica, predstavitev opreme)

18.  Suprima, Agencija za varnost (stojnica, varovanje)

19. ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o (stojnica in predstavitev simulatorja gašenja požara)
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ORGANIZATOR DOGODKA SE PREDSTAVI

IVK INŠTITUT - INŠTITUT ZA VARNOSTNO KULTURO

IVK Inštitut za varnostno kulturo je nevladna organizacija in neprofitni zaseb-
ni 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 spod-
bujanje povezovanja in krepitve odnosov civilne družbe in ostalih, ki so odgo-
vorni in skrbijo za varnost v lokalni skupnosti in v organizacijah.

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA VAREN SVET 

Slovensko združenje za varen svet deluje v sklopu IVK inštituta, katerega 
namen je združevanje posameznikov, podjetij in povezovanje nevladnih or-
ganizacij, 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.
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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 pri-
dobivati nova znanja, 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 strokovnja-
kov s področja varnosti, zaščite in varovanja. S povezovanjem se krepijo vezi, 
izmenjujejo izkušnje, znanje in razvija stroka. Naš skupni cilj je zagotavljanje 
čim višje stopnje varnosti, tako na področju, kjer strokovnjaki delujejo, kot v 
dobrobit nacionalne varnosti.

Člani Sekcije mladih za varnost na ta način pridobivajo strokovne, kot 
življenjske izkušnje od starejših kolegov.

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 zavze-
majo za zmanjšanje kriminala in nezakonitih ter motečih dejanj v svojem 
lokalnem okolju.
Sekcija za lokalno varnost deluje na način povezovanja sosedov in prebival-
cev v okolju, kjer živijo in/ali delajo, z namenom informiranja sumljivih de-
javnosti in preprečevanja kriminala.
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SPECIALIST ZA OSEBNO VARNOST IN ZAŠČITO

Program izobraževanja in usposabljanja
      
Program izobraževanja in usposabljanja se deli na tri različne module:
1) Modul za pripadnike varnostnih struktur (varnostniki idr);

2) Modul za področje varnosti v organizacijah (varnostni menedžerji, inženirji 
varovanja, interni varnostniki, nadzorniki itd);

3) Modul za civiliste in/ali uslužbence javnih služb (državljani, zdravstveni 
delavci, itd). V tem delu so prilagojeni tudi moduli ciljnim skupinam s krajšimi 
usposabljanji v obliki seminarjev in delavnic. 

Program je dopolnilna opcija in ponuja vsem, ki tovrstna znanja vsakodnevno 
potrebujejo, ali jih želijo osvojiti, redno usposabljanje in ohranjanje pridobljen-
ega znanja na visokem operativnem nivoju. 

Kdo je specialist za osebno varnost in zaščito?

Gre za zelo usposobljenega operativca, ki bo v vsakem trenutku sposoben 
delovati v tveganih razmerah in situacijah, kot so:
✓  fizični napadi/nasilje;
✓  požar v urbanem okolju/v zgradbah;
✓  naravne nesreče (potres, poplave itd);
✓  prometne nesreče;
✓  vojne razmere;
✓  kriminalne razmere v lokalni skupnosti;
✓  nudenje prve pomoči idr.

Specialisti bodo na operativnem nivoju usposobljeni za prevzemanje na-
jbolj zahtevnih nalog v okolju, kjer bodo poklicno delovali. Prav tako bodo v 
pomoč ostalim službam in organom v lokalnem okolju pri dogodkih večjih 
razsežnosti.
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- Izobraževanje poteka v obsegu 174 ur oz. se nekoliko razlikuje glede na  
   izbrani modul, in je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Po 
   končanem izobraževanju kandidati opravljajo še izpit iz teoretičnega in 
   praktičnega postopka. 

- V izobraževanje so vključeni inštruktorji in predavatelji z dolgoletnimi 
   izkušnjami in delom na področju policijske dejavnosti, zasebnega varovanja,  
   varnosti v organizacijah, obveščevalne dejavnosti, forenzične psihologije, 
   vojaške obrambe in elitne enote v svetovnem merilu, ter iz akademskih vrst.

- Udeleženci se usposabljajo na področju taktičnega delovanja in samoo
   brambe Perun Task.

- Po uspešno opravljenem izobraževanju dobijo udeleženci naziv Specialist 
   za osebno varnost in zaščito.

Začetek izobraževanja in usposabljanja je september 2018.

Za vpis in več informacij pišite na: 

andrej.kovacic@varensvet.si
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Perun Task – Self Defence by Varensvet


