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Uradno sporočilo programsko-organizacijskega odbora 

3. Dneva nacionalne varnosti 
z dne 17. oktobra 2018 

 

Dan nacionalne varnosti je prireditev, namenjena ozaveščanju in krepitvi zavedanju o pomenu 

nacionalne varnosti. Letos, 17. oktobra 2018, je bil Dan nacionalne varnosti organiziran tretjič. Želimo 

si, da prireditev postane tradicionalna, še odmevnejša ter s še več sodelujočimi in tako realizira svoje 

poslanstvo. 

Osrednji dogodek Dneva nacionalne varnosti je okrogla miza na aktualno in družbeno pomembno 

temo s področja nacionalne varnosti, tokrat smo se posvetili razpravi o Slovenski vojski - njenem 

trenutnem stanju in prihodnosti. 

Programsko-organizacijski odbor prireditve na podlagi strokovnih izkušenj, nagovorov ter 

strokovnih razprav sporoča: 

1. Varnost posameznika in družbe je predpogoj za nemoteno uživanje ostalih dobrin 

demokratične države. 

2. Strukture in dejavnosti nacionalne varnosti so namenjene odvračanju groženj ter 

zagotavljanju varnosti ljudi in skupnosti, vseh vrst infrastrukture in legitimne ter legalne 

družbene ureditve. Razumevanje teh struktur in dejavnosti kot varnostne grožnje same po 

sebi je neracionalno, hkrati pa je nesprejemljiva vsakršna njihova zloraba za parcialne interese. 

3. Zagotavljanje varnosti zahteva celovit, medresorski pristop in integralno sodelovanje vseh 

deležnikov. Pri  načrtovanju, posodabljanju, delovanju  oz. iskanju novih oblik  delovanja  vseh 

akterjev na področju varnosti  pa je potreben stalen demokratični nadzor. 

4. Slovenska vojska po desetih letih delovanja na »rezervah« potrebuje zagotovitev ustreznih 

virov za nadaljnje delovanje. To mora biti naloga celotne strukture obrambnega sistema, od 

najvišjih političnih ravni do posameznikov znotraj sistema, pri čemer pa ima vsak svoje 

zadolžitve in odgovornosti.  

5. Izvajalci obrambne politike in znanstveno-strokovne institucije so v preteklosti že opravili 

številne analize stanja ter pripravile predloge rešitev. Za njihovo uvedbo pa so potrebni 

splošna politična volja, politične/strateške usmeritve in razmislek o normativno-pravno  
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urejenosti področja obrambe in oboroženih sil. Prav tako obstaja vrsta dobrih preteklih praks 

(določitev ciljev, celovite zamisli ipd.), ki jih bi bilo dobro ovrednotiti in njihove pozitivne vidike 

 ponovno uveljaviti. Za realnejše ugotavljanje stanja in iskanja novih rešitev za Slovensko 

vojsko in širše področje varnosti, ki je zelo dinamična kategorija, pa  je potrebno zagotoviti 

tudi financiranje ustreznih (neodvisnih) raziskav na tem področju. 

Razpravljavci in udeleženci so se strinjali s  koristnostjo  razprave in s potrebo, da se dan nacionalne 

varnosti organizira tudi naslednje leto s ciljem ugotoviti stanje celotnega varnostnega sistema in 

iskanju odzivov na nova tveganja in izzive na področju varnosti.  

 

S spoštovanjem, 

 

Andrej Kovačič, IVK Inštitut za varnostno kulturo 

izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru 

doc. dr. Maja Garb, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani 

dr. Branko Kromar, Slovensko združenje za varen svet 

 

Ps. Posnetek celotnega dogodka v Državnem svetu je dostopen v arhivu 3. programa TV Slovenija - 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-drzavnega-sveta/174569364. Nekaj utrinkov z drugih dogodkov v 
okviru 3. Dneva nacionalne varnosti pa je dokumentiran na portalu Varensvet.si - 
http://www.varensvet.si/3-dan-nacionalne-varnosti-ljubljana-17-oktober-2018/ . 
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