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DAN NACIONALNE VARNOSTI
od 2016 do danes



Častni pokrovitelj dogodkov ob Dnevu nacionalne varnosti je bil  
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Namen častnega pokroviteljstva je izkaz podpore predsednika našemu delu in 
prizadevanjem ter daje dogodku poseben pomen. Častno pokroviteljstvo predsednika 

pomeni, da predsednik spodbuja naše ideje, se zavzema za stvari, s katerimi se ukvarjamo in 
podpira naša prizadevanja.



Programsko-organizacijski odbor Dneva nacionalne varnosti

Andrej Kovačič, IVK Inštitut za varnostno kulturo 
(Varensvet)
Veseli nas, da je IVK Inštitut za varnostno kulturo 
pobudnik Dneva nacionalne varnosti, saj nacionalna 
varnost, ni samo stvar varnostnega in obrambnega 
resorja, temveč je stvar države, in država smo ljudje, 
državljani. Varnost nedvomno postaja čedalje bolj 
cenjena vrednota, tako je dogodek priložnost, da 
spregovorimo o naši skupni varnosti in o izzivih, 
ki čakajo Slovenijo v prihodnosti. V nacionalno 

varnostne in družbene teme, pa morajo biti vključeni tudi mladi, ki so del nas in naša 
prihodnost.

izr. prof. dr. Andrej Sotlar, Fakulteta za varnostne 
vede Univerze v Mariboru
Dan nacionalne varnosti je dokaz, da lahko državne, 
civilnodružbene in akademske institucije najdejo 
skupni jezik, ko gre za tako pomembno vprašanje 
kot je varnost družbe. Pobuda, ki jo je pred štirimi 
leti sprožil IVK Inštitut za varnostno kulturo je dokaz, 
da se da z “bottom-up” pristopom nasloviti tudi tako 
pomembno temo kot je zagotavljanje nacionalne 
varnosti, pri tem pa povezati številne, čeprav zelo 

različno odgovorne deležnike v družbi. Zato bo Fakulteta za varnostne vede Univerze v 
Mariboru tudi v prihodnje sodelovala pri tej in podobnih iniciativah.

            
doc. dr. Maja Garb, Katedra za obramboslovje, 
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani 
Katedra za obramboslovje na Fakulteti za družbene 
vede Univerze v Ljubljani se je z veseljem priključila 
pobudi o letnem organiziranju Dneva nacionalne 
varnosti, saj dogodek informira in ozavešča mlade, 
javnost in odgovorne o vidikih in pomenu varnosti 
v sodobni družbi ter hkrati izkazuje možnosti 
sodelovanja različnih institucij in strokovnjakov 
na področju obrambe in varnosti. Na dnevih 

nacionalne varnosti si želimo številnih dobrih razprav in pozitivnih rešitev za probleme 
našega obrambno varnostnega sistema.



ORGANIZATORJI DOGODKA SE PREDSTAVIJO:

IVK INŠTITUT - INŠTITUT ZA VARNOSTNO KULTURO
IVK Inštitut za varnostno kulturo je nevladna organizacija in neprofitni 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 ostalih, ki so odgovorni in skrbijo za varnost v lokalni skupnosti in v 
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.

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA VAREN SVET 
Slovensko združenje za varen svet deluje v sklopu IVK inštituta, katerega namen je 
združevanje strokovnjakov, ter 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.



1. DAN NACIONALNE VARNOSTI – 14. SEPTEMBER 2016 

http://www.varensvet.si/v-ljubljani-izveden-prvi-dan-nacionalne-varnosti-14-9-2016/
Dogodek je potekal v vojašnici Edvarda Peperka, v Ljubljani in sicer v organizaciji 
IVK Inštituta za varnostno kulturo, Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, 
Slovensko vojsko in Slovenskega združenja za varen svet. Tema dogodka je nosila 
naslov »Izzivi za ohranitev stabilne nacionalne varnosti in vloga države, občin in 
državljanov«.
V uvodnih nagovorih, ki jih je povezovala Alenka Kesar (Mirt) so udeležence pozdravili 
brigadir Roman Urbanč, poveljnik 1. brigade SV, Andrej Kovačič, IVK Inštitut za varnostno 
kulturo in izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v 
Mariboru.

Nato so sledili še pozdravni nagovori visokih gostov, kjer je ministrica za obrambo 
Andreja Katič izpostavila kompleksnost in nepredvidljivost slovenskega strateškega 
varnostnega okolja. Ta namreč potrebuje razvoj učinkovitega sistema nacionalne 
varnosti. Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic, pa je v svojem 
nagovoru ocenil nacionalnovarnostni sistem, kot dober, vendar je ob tem opozoril na 
potrebo po njegovem nenehnem razvoju.
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V imenu Mestne občine Ljubljana je udeležence nagovoril tudi podžupan Dejan Crnek, 
ki je izrazil zadovoljstvo, da je 1. Dan nacionalne varnosti 2016 potekal ravno v Ljubljani, 
zeleni prestolnici Evrope in v enem izmed najbolj varnih mest na svetu.
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V nadaljevanju je potekala okrogla miza na temo »Izzivi nacionalne varnosti po 25. 
letih samostojnosti Republike Slovenije«, ki jo je moderiral izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
(Fakulteta za varnostne vede UM).

Razpravljavci, prof. dr. Anton Grizold (Fakulteta za družbene vede UL), Boštjan Šefic 
(državni sekretar, MNZ), dr. Andrej Osterman (načelnik GŠSV) in Srečko Šestan (poveljnik 
civilne zaščite RS), so analizirali sistem nacionalne varnosti v RS. Četrt stoletja je dovolj 
dolgo obdobje, da se lahko oceni njegovo delovanje in pri tem opozori na nekatere 
izzive, probleme in tudi uspehe.
Razpravljavci so ocenili sistem nacionalne varnosti RS po 25. letih samostojnosti kot 
dober, vendar ga bo potrebno v naslednjih letih posodabljati ter zanj nameniti ustrezne 
finančne in kadrovske resurse ter okrepiti usklajeno delovanje.
Po končani okrogli mizi so se udeleženci lahko udeležili številnih predavanj s področja 
nacionalne varnosti, ter si ogledali aktivnosti na zunanjem prireditvenem prostoru, kjer 
so se predstavile številne organizacije. V dopoldanskem času so potekale delavnice in 
predavanja za mlade udeležence iz osnovnih in srednjih šol.
Predstavljeni sta bili tudi Enota za specialno delovanje SV in specialna enota Policije. 
Izveden pa je bil tudi prikaz samoobrambnih veščin, ki sta jih predstavila inštruktorja iz 
Svetovne Ju-jitsu korporacije (WJJC/STS Italija).
Po osrednjem dogodku so potekala še predavanja na različne teme s področja 
nacionalne varnosti.



2. DAN NACIONALNE VARNOSTI – 24. OKTOBER 2017

http://www.varensvet.si/v-ljubljani-potekal-2-dan-nacionalne-varnosti-24-oktober-2017/
Dogodek je potekal v Državnem svetu RS, v Ljubljani, in sicer v organizaciji IVK Inštituta 
za varnostno kulturo, Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Fakultete za 
družbene vede Univerze v Ljubljani in Slovenskega združenja za varen svet. Tema 
dogodka je nosila naslov »Grožnje nacionalni varnosti in odziv države«.
Častni pokrovitelj dogodka je bil predsednik Republike Borut Pahor. Dogodek je potekal 
na štirih lokacijah, v Državnem svetu RS, na Trgu republike, v Maxi klubu in v Hotelu 
Cubo.
Uvodni del je moderirala doc. dr. Kaja Prislan iz Fakultete za varnostne vede Univerza v 
Mariboru. V uvodnem nagovoru sta udeležence, ki so dvorano napolnili do zadnjega 
kotička nagovorila, podpredsednik Državnega Sveta Branko Šumenjak in vodja 
programsko-organizacijskega odbora ter direktor IVK inštituta, Andrej Kovačič.
Podpredsednik Državnega sveta je med drugim izrazil zadovoljstvo, da je dogodek 
potekal v Državnem svetu, kjer je pravo mesto za tovrstne dogodke.
 

Foto: Maja Remic

Vodja programsko-organizacijskega odbora pa je poudaril pomen sodelovanja vseh, 
ki delujejo v dobrobit nacionalne varnosti, ter da je želja IVK inštituta, da bi vsaj Dan 
nacionalne varnosti postal, dan brez hujših prekrškov, nesreč, nasilja in kaznivih dejanj. 
Torej z majhnimi koraki, do velikih ciljev.
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Po uvodnima nagovorima so sledili še osrednji nagovori, kjer sta izr. prof. dr. Andrej 
Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede in izr. prof. dr. Iztok Prezelj, prodekan Fakultete 
za družbene vede, med drugim poudarila pomen tovrstnih dogodkov za krepitev 
zavedanja o pomenu nacionalne varnosti.
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V nadaljevanju je udeležence nagovoril Dejan Crnek, podžupan Mestne občine 
Ljubljana, ki je izrazil zadovoljstvo, da dogodek ponovno poteka v Ljubljani, ki je odprto 
in varno mesto, ter prijazno za vse, ki ga obiščejo.
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V zadnjem delu sta udežence nagovorili še obe ministrici, ki resorsko pokrivata 
obravnavano področje. Ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar 
je poudarila, da kljub dejstvu, da še vedno lahko govorimo, da smo varna država, 
to ne pomeni, da se ni potrebno zavedati groženj, ki prihajajo iz globalnega okolja. 



”Nepredvidljivosti varnostnih dogodkov in spreminjanju pojavnih oblik kriminalitete je 
treba prilagoditi način odziva tudi s spremembami ključne zakonodaje, ki omogoča, da 
se učinkovito izvršuje ustavno in zakonsko zagotovljeno pravico ljudi do varnosti.”
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Ministrica za obrambo, Andreja Katič je dejala, da se globalno varnostno okolje spreminja 
in postaja vedno kompleksnejše, obenem pa tudi nepredvidljivo in nestabilno. Pri tem 
je med drugim izpostavila problematiko kibernetskih in terorističnih napadov, ter 
opozorila na napete razmere na nekaterih kriznih žariščih, kot je Korejski polotok, ter 
tudi na možnost vnovičnega povečanega migrantskega vala, kar bi lahko pripeljalo do 
posledic nestabilnega dogajanja v državah Bližnjega vzhoda in Severne Afrike.
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Nato je sledila okrogla miza, ki jo je moderirala doc. dr. Maja Garb iz Fakultete za 
družbene vede Univerza v Ljubljani.
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Na okrogli mizi so nastopili ugledni razpravljalci in sicer:
•	 Izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan, Fakulteta za varnostne vede Univerza v Mariboru
•	 Izr. prof. dr. Iztok Prezelj, prodekan, Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani
•	 Mag. Uroš Krek, svetovalec predsednika Republike Slovenije za obrambo
•	 Dr. Erik Kopač, državni sekretar, pristojen za nacionalno varnost, Vlada RS
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Na koncu osrednjega dela je potekala še podelitev priznanj za leto 2016.  Gasilec leta je 
postal Rok Habjan iz PGD Železniki, varnostnik leta je postal Sale S. Koštić, vojak leta je 
postal Danijel Janžekovič, specialist operater za zveze in informatiko v SV, policist leta je 
postal Jernej Groboljšek iz PP Trbovlje. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.
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Po osrednjem dogodku so potekala še predavanja na različne teme s področja 
nacionalne varnosti.

3. DAN NACIONALNE VARNOSTI – 17. OKTOBER 2018

http://www.varensvet.si/3-dan-nacionalne-varnosti-ljubljana-17-oktober-2018/
Dogodek je potekal v Državnem svetu RS, v Ljubljani, in sicer v organizaciji IVK Inštituta 
za varnostno kulturo, Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Fakultete za 
družbene vede Univerze v Ljubljani in Slovenskega združenja za varen svet. Tema 
dogodka je nosila naslov »Slovenska vojska danes in v prihodnosti«.
Častni pokrovitelj dogodka je bil predsednik Republike Borut Pahor.

V pozdravnem nagovoru je udeležence nagovoril podpredsednik Državnega sveta 
RS, Matjaž Švagan, ki je poudaril pomembnost vprašanj na temo Slovenske vojske oz. 
nacionalne varnosti, kar so teme, ki spadajo v razpravo v Državnem svetu RS.



Foto: Maja Remic

Udeležence je pozdravil tudi vodja-programsko organizacijskega odbora in direktor 
IVK inštituta, Andrej Kovačič, ki je poudaril pomembnost prizadevanja države, da krepi 
sistem nacionalne varnosti, ki bo kos grožnjam in izzivom sodobnega časa. Pri tem pa 
ima pomembno vlogo tudi odgovornost državljanov, da s svojimi ravnanji ne ogrožajo 
lastne države oz. njene ustavne ureditve.
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V osrednjem nagovoru je izr. profesor dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne 
vede Univerze v Mariboru med drugim pozdravil pobudo za tovrstne dogodke, ki je 
prišla iz civilne družbe, in da postaja tradicionalna.
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Udeležence je nagovoril tudi izr. prof. dr. Iztok Prezelj, prodekan Fakultete za družbene 
vede Univerze v Ljubljani, ki je povedal, da smo priča metuljevim efektom in soočanjem 
z različnimi grožnjami.
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Udeležence sta nagovorila tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister 
za obrambo Karl Erjavec. Minister za notranje zadeve je poudaril, da se v globalni družbi 
ne bomo mogli izogniti varnostnim grožnjam, kar se zaveda tudi država, ki bo med 
drugim prenovila tudi dokumente na področju nacionalne varnosti RS. 
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Minister za obrambo je v svojem nagovoru povedal, da se je svet v zadnjih letih zelo 
spremenil in da javnost slabo razume pomen varnosti ter, da bo na tem področju 
potrebno veliko aktivnosti na nivoju države.
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V nadaljevanju sta v dveh sklopih potekali okrogli mizi in sicer na strateškem nivoju, kjer so 
sodelovali prof. dr. Anton Grizold s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, mag. 
Uroš Krek, svetovalec predsednika Republike Slovenije za nacionalno varnost in načelnik 
Generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Alan Geder. Okroglo mizo je moderirala 
doc. dr. Maja Garb s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
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V drugem sklopu okrogla mize, so sodelovali razpravljalci na operativnem nivoju 
in sicer, polkovnik Peter Zakrajšek, polkovnik Viljem Kobal, polkovnik Peter Likar, 
polkovnik Peter Starc in brigadir Klemen Medja. Okroglo mizo je moderiral  
dr. Branko Kromar iz Slovenskega združenja za varen svet.
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Na koncu osrednjega dela je IVK inštitut za varnostno kulturo podelil še priznanja 
posameznikom, ki so s svojim delom in pogumnimi dejanji prispevali k bolj varni družbi.
 

Priznanje za policista leta 2017 je prejel Jan Luknar, policist Policijske postaje Celje. 
Priznanje za gasilca leta 2017 je prejel Boštjan Turk iz prostovoljnega gasilskega društva 
Stara Vrhnika. Priznanje za vojaka leta 2017 je prejel Miha Kosec. Priznanje za reševalca 
nujne medicinske pomoči leta 2017 je prejel Boštjan Terbovc. Priznanje za civilista za 
lokalno varnost leta 2017 je prejel Matjaž Varl. Priznanje za varnostnika leta 2017 je prejel 
Dejan Pohlin.
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Po osrednjem dogodku so potekala še predavanja na različne teme s področja 
nacionalne varnosti.



4. DAN NACIONALNE VARNOSTI - 16. OKTOBER 2019

http://www.varensvet.si/4-dan-nacionalne-varnosti-zdruzil-strokovnjake-iz-stevilnih-
institucij-slovenskega-sistema-nacionalne-varnosti/
Dogodek je potekal na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani v organizaciji 
IVK Inštituta za varnostno kulturo, Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, 
Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in Slovenskega združenja za varen svet. 
Tema dogodka je nosila naslov »Zagotavljanje notranje varnosti Republike Slovenije 
– izzivi državnih, lokalnih in zasebnih organizacij«.
V pozdravnem nagovoru je udeležence nagovorila, prof. dr. Monika Kalin Golob, ki 
je izrazila zadovoljstvo, da fakulteta gosti tako pomemben dogodek. Med drugim 
je poudarila, da je področje varnosti izjemno zapleteno, kompleksno in potrebuje 
interdisciplinarno sodelovanje ter sodelovanje stroke in odločevalcev, saj je, čeprav se 
zdi, da so velike svetovne vojne za nami, »sodobna tehnologija sposobna vstopiti v naše 
svetove prav tako rušilno, ogroziti intimnost naših misli in celovitost naših življenj. 
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Vodja programsko-organizacijskega odbora Dneva nacionalne varnosti in direktor 
Inštituta za varnostno kulturo, Andrej Kovačič, je v svojem nagovoru poudaril, da varnost 
postaja čedalje bolj cenjena vrednota, zato je med drugim pomembno vključevanje 
mladih v nacionalno varnostne in družbene podsisteme. »Mladi so del nas, so naša 
prihodnost, vključiti pa jih moramo že danes, da bodo v prihodnosti znali prevzemati 
odgovornost za naše skupne vrednote,« je izpostavil.
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Izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru je 
v pozdravnem nagovoru izrazil zadovoljstvo, da prireditev Dan nacionalne varnosti 
poteka že četrto leto zapored, da so jo poleg organizatorjev za svojo sprejeli tudi 
državni organi, ki skrbijo za zagotavljanje varnosti, da ima tudi politično podporo in 
da se počasi oblikuje tudi njen format – to je srečanje strokovnjakov, znanstvenikov, 
študentov in dijakov.
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Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve Republike Slovenije, je v nagovoru zbranim 
med drugim poudaril, da je za zagotavljanje notranje varnosti nujno sodelovanje in 
povezovanje z ostalimi deležniki, ki tvorijo celovit in učinkovit nacionalno-varnostni 
sistem. »Iz lastnih izkušenj, ki sem jih skozi svojo dolgoletno kariero pridobil znotraj 
vseh treh podsistemov, lahko z gotovostjo zatrdim, da je sistem nacionalne varnosti v 
Republiki Sloveniji uigran in da deluje. Hkrati pa je to tudi standard, ki ga moramo vedno 
znova ohranjati in si prizadevati, da ga na tako visoki ravni zadržimo tudi v prihodnje. 
To je naša dolžnost in odgovornost do slehernega prebivalca naše države. Kajti, varnost 
je pravica vsakega posameznika. Je vrednota, ki vpliva na vsa področja človekovega 
delovanja in obenem tudi na družbo kot celoto. Varnost je namreč tisti prvi pogoj, ki 
mora biti izpolnjen, da lahko posameznik, družba in država v polnosti živijo, se razvijajo 
in rastejo,« je zaključil minister.
 

Foto: FDV

Zbrane je nagovoril tudi minister za obrambo Karl Erjavec, ki je povedal, da je potrebno 
javnost ozaveščati o pomenu varnosti, saj varnost ni sama po sebi dana in dodal: »Brez 
varnosti ni demokracije. Ni vladavine prava. Ni človekovih pravic. Ni javnega zdravstva. 
Ni javnega šolstva ampak so samo grozote. Takšni dnevi kot je današnji Dan nacionalne 
varnosti so zato zelo pomembni.« V nadaljevanju nagovora je izrazil zadovoljstvo nad 
sprejetjem Resolucije o strategiji nacionalne varnosti. Nosilec je bilo Ministrstvo za 
obrambo, ampak gre za medresorski projekt, kjer so bili udeleženi tudi Ministrstvo za 
notranje zadeve, Policija, Ministrstvo za zunanje zadeve in drugi. Z novo Resolucijo o 
strategiji nacionalne varnosti smo v Sloveniji odgovorili na spremembe varnostnega 
okolja naše države ter s tem zagotovili podlago za pripravo področnih strategij ter 
strateških načrtov, s katerimi se bo resolucija udejanjala v praksi. Za obrambni sistem 
to med drugim pomeni pripravo predloga nove Resolucije o dolgoročnem programu 
opremljanja in razvoja Slovenske vojske, Obrambne strategije Republike Slovenije in 
Srednjeročnih obrambnih programov. 
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Sledila je okrogla miza Zagotavljanje notranje varnosti Republike Slovenije – izzivi 
državnih, lokalnih in zasebnih organizacij, ki jo je moderiral izr. prof. dr. Andrej Sotlar, 
dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, na kateri so sodelovali: Jože 
Senica, namestnik generalne direktorice Policije, Roman Fortuna, vodja Mestnega 
redarstva MOL in Branko Slak, predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega 
varovanja. Razpravljavci so se dotaknili ključnih izzivov s katerimi se srečujejo njihove 
organizacije, pojasnili njihovo vlogo pri zoperstavljanju sodobnim grožnjam, ocenili 
ustreznost kadrovskih, materialnih in finančnih virov za izpolnjevanje svojega poslanstva 
in pojasnili, kako poteka sodelovanje z drugimi subjekti zagotavljanja (notranje) varnosti 
v RS.
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Po zaključeni okrogli mizi je potekala podelitev priznanj za policista, vojaka in varnostnika 
leta 2018. Vojak leta je postal pripadnik SV, desetnik Blaž Režek, policist leta je postal 
Mihael Berlic iz PP Ljubljana Moste, varnostnik leta pa Kristjan Devetak iz podjetja HIT, 
d.d.
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PODELITEV PRIZNANJ ZA VOJAKA, POLICISTA, VARNOSTNIKA IN GASILSKEGA 
DRUŠTVA LETA 2019
Priznanja že peto leto zapored podeljuje IVK inštitut za varnostno kulturo v sodelovanju 
Slovenskega združenja za varen svet. Inštitut za varnostno kulturo želi s podelitvijo 
priznanj prispevati k dvigu zavedanja pomena poklicev in prostovoljnih gasilskih 
organizacij na področju nacionalne varnosti in se jim na ta način zahvaliti, da s svojim 
predanim in profesionalnim delom pomembno prispevajo k bolj varni slovenski družbi.



Policist leta 2019 je Ivan Jan iz Policijske postaje Medvode
Priznanje Varen svet za policista leta prejme Ivan Jan iz Policijske postaje Medvode, ki je 
15. septembra 2019 v Medvodah s profesionalnim in taktnim pristopom pred skokom z 
visoke strehe rešil mladoletno dekle in pri tem nevarnosti izpostavil tudi sebe, saj se je 
pri njenem reševanju moral povzpeti visoko na streho. Za svoje zelo pogumno dejanje 
si je policist Ivan Jan zaslužil priznanje Varensvet. 

Foto: PU Ljubljana 

Vojakinja leta 2019 je Nina Kostanjevec
Priznanje Varen svet za vojakinjo leta 
2019 prejme Nina Kostanjevec, ki 
je pripadnica Slovenske vojske od 
leta 2003. Vso svojo vojaško kariero 
opravlja dolžnosti v logističnih enotah 
Slovenske vojske.
Zaradi vrednot in lastnosti, ki jih 
Slovenska vojska promovira, ona pa 
jih uteleša, so vrhunska motiviranost, 
izurjenost, nepopustljivost, vztrajnost, 
srčnost, zagnanost, neustrašnost, vpliv 
na sodelavce, tovarištvo, predanost. 
Ne glede na dejstvo, da tekmovanje 
oddelkov zahteva velike napore, saj 
pripadniki cel teden nosijo 30 kg 
opreme in ob pomanjkanju počitka in 
spanca opravijo dolg pohod, izvlačijo 
ranjence in premagujejo vodne ovire, 
vojakinja Nina Kostanjevec ni oklevala 



niti sekunde, da bi se na tekmovanje prijavila, pravzaprav je vsakoletna udeleženka tega 
tekmovanja, ki nedvomno pokaže iz kakšnega »testa« so pripadniki Slovenske vojske. Na 
še bolj zahtevnem mednarodnem tekmovanju, ki poleg neskončnih pohodov vključuje 
tudi premagovanje pehotnih ovir s polno bojno opremo, je vojakinja Nina Kostanjevec 
spodbujala in motivirala svoje sotekmovalce in ni odnehala dokler s svojim oddelkom 
ni dosegla ciljne črte. Zato uteleša kar je najboljšega v vojaku, za kar je bila izbrana za 
najboljšo, in si prislužila priznanje Varensvet.

Gasilsko društvo leta 2019 je PGD DOLNJI LOGATEC
Priznanje Varen svet za gasilsko društvo leta 2019 prejme prostovoljno gasilsko društvo 
Dolnji Logatec, ki je osrednja gasilska enota IV. kategorije v občini Logatec in je ena izmed 
56 gasilskih enot širšega pomena v Sloveniji. Društvo je bilo kot prvo na Notranjskem 
ustanovljeno leta 1878 po obsežnem požaru in od takrat deluje neprekinjeno že 142 let. 
V letu 2019 so posredovali na 92 intervencijah in na njih preživeli 1125 delovnih ur. Kar 
2396 ur so namenili izobraževanju operativnih članov in članic. 2414 ur so namenili 
vzdrževanju in popravilu opreme ter gasilskega doma. Operativni gasilci in gasilke 
so poleg intervencij opravili še 246 ur na požarnih stražah. Ko vse opravljene ure 
porazdelimo preko celega leta, opazimo, da kar 16 ur dnevno preživijo v vlogi gasilca. 
Društvo je sodelovalo na 18 večjih gasilskih vajah. Kar 23 članov je opravilo dodatna 
izobraževanja za specialnosti in čine in tako močno nadgradilo svoje znanje. Njihovi 
vozniki so opravili 109 prevozov pitne vode in tako omogočili osnovne življenjske 
pogoje svojim občanom. Udeležili so se 7 tekmovanj in z ekipo članov in veteranov 
osvojili prvo in drugo mesto ter se tako uvrstili na državna tekmovanja, ki so bila zaradi 
epidemije prestavljena.
Ob vsem pa velja omeniti, da je član PGD Dolnji Logatec Anže Albreht pobudnik 
vseslovenske akcije Ustvarimo reševalni pas na avtocestah, kar je velik korak v cestni 
preventivi.
Za neprekinjeno delo 142 let na področju gasilstva in za vsa dobra dela in pomoč 
ljudem v tem času, si je PGD Dolenji Logatec prislužilo priznanje Varensvet.
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Varnostnik leta 2019 je Alen Malkoč
Priznanje Varen svet za varnostnika 
leta 2019 prejme Alen Malkoč, ki dela 
v zasebnem varovanju 9 let, kjer je zelo 
dobro spoznal naravo dela z ljudmi pri 
nalogah varovanja. Pri svojem delu, ki ga 
opravlja zelo predano in proaktivno je 
preprečil številne napade na zaposlene, 
med njimi velikokrat napade narkomanov, 
ki so s svojimi ravnanji ogrozili varnost in 
zdravje ljudi na varovanem območju, kot 
njega osebno. Je dolgoletni praktikant 
borilnih veščin, kar mu pri nalogah 
varovanja zelo pomaga, tako z vidika svoje 
osebne varnosti, kot z vidika varovanja ljudi 
in premoženja. Po izobrazbi je diplomirani 
varstvoslovec, zaključuje pa tudi magisterij 
varnostnih ved. Za predano in zavzeto delo 
na področju zasebnega varovanja si je 
varnostnik Alen Malkoč zaslužil priznanje 
Varensvet. 

Foto: osebni arhiv

Brigadir, Robert Glavaš, načelnik Generalštaba Slovenske vojske (2020)
Dan nacionalne varnosti je pomemben 
dogodek za vse, ki k nacionalni varnosti 
vsak dan prispevamo. Prinaša priložnost 
za srečanje strokovnjakov na različnih 
področjih za izmenjavo pogledov 
in izkušenj, ki smo jih v zadnjih letih 
pridobili, in so nas še bolj povezale. Vse 
to, da lahko državljanke in državljani 
nemoteno opravljajo druge poklice in 
aktivnosti za nemoten razvoj in dobro 
vseh nas in naše države.
V Slovenski vojski poleg rednih 
nalog doma in v tujini sodelujemo 
in pomagamo pri različnih naravnih 
nesrečah, reševanju v gorah in drugih 
izrednih dogodkih. Od leta 2010 smo 
večkrat sodelovali pri poplavah. Leta 
2014 nas je vse skupaj presenetil žled. 
Naslednje leto smo se v sodelovanju s 
številnimi drugimi udeleženci spoprijeli 
z evropsko emigrantsko krizo. Letos 
smo zelo aktivno sodelovali v času 
pandemije covida-19. Ravno oktobra 

bo pet let, odkar skupaj s Policijo varujemo mejo in preprečujemo pojav ilegalnih 
migracij.
V zadnjih desetih letih se je na varnostnem področju v naši soseščini in širše v 
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mednarodnem varnostnem okolju veliko spremenilo, kar prinaša spremembe tudi za 
naše redne naloge, kot so izvajanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja, vojaških 
vaj, zagotavljanje pripravljenosti za vojaško obrambo in sodelovanje v mednarodnih 
organizacijah.
Na vseh naštetih področjih smo pridobili nove izkušnje, znanje in zavedanje, da se 
moramo ustrezno pripraviti na nove prihajajoče izzive. V tem obdobju so se v svetu 
posodobili oprema vojakov, zaščitna sredstva, vojaška vozila ter druga oprema in 
tehnologija, ki zagotavljajo varnost za tiste, ki jih uporabljajo in posledično tudi njihovo 
učinkovitost. Slednji sta pomembni za opravljanje nalog za skupno dobro. Pri tako 
različnih nalogah in aktivnostih Slovenske vojske ter po preteku časa ni nenavadno, da 
je kar nekaj od tega treba tudi posodobiti.
Vsak dan nacionalne varnosti je prava priložnost za oceno učinkovitosti sistema 
nacionalne varnosti in za pogled v prihodnost na tem področju. 

Andrej Jurič, v. d. generalnega direktorja policije (2020)

covida-19, so zagotovo spremenili naš način življenja in dela, a nas niso razdružili. Prav 
nasprotno, novi koronavirus je postal skupni sovražnik, ki je vse institucije v državi 
povezal in poenotil v skrbi za varnost ljudi. Prepričan sem, da bo tudi letošnji dan 
nacionalne varnosti v podobnem duhu združil naše znanje in prizadevanje za dobrobit 
vseh prebivalcev Slovenije.

Dr. Simon Slokan, glavni inšpektor, Inšpektorat RS za šolstvo in šport (2020)
Zavedanje pomena nacionalne varnosti in njenega vpliva, mora postati temelj družbe. 
Le-to pa bomo v še večji meri dosegli, ko bomo v aktivnosti neposredno vključili tudi 
otroke in mladostnike. Tako je potrebno pripraviti različne programe in dogodke, ki so 
prilagojeni glede na starost otrok, ter jim ozavestiti pomen družbenih vrednot, pomen 
pravičnosti in državljanske vzgoje. 
Preko omenjenih aktivnosti bomo otroke in mladostnike opolnomočili s pozitivnimi 
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Letošnje leto je za vse organizacije, 
ki se ukvarjamo z varnostjo v državi, 
v mnogočem posebno. Naš skupni 
imenovalec je še vedno zagotavljanje 
varnega življenja, ki ga je dodobra 
zaznamovala pandemija novega 
koronavirusa. Slednja je pozornost 
celotne svetovne populacije usmerila 
predvsem v ukrepe za zajezitev 
okužb. Ta globalna grožnja je od vseh 
nas zahtevala prilagajanje novim 
življenjskim razmeram, novi realnosti. 
Osnovnim varnostnim vprašanjem se je 
tako pridružilo še zdravstveno tveganje, 
ki na naše temeljno poslanstvo vpliva 
mnogo bolj kot vsa druga vprašanja, ki 
so povezana z zdravjem ljudi. Za varnost 
se je bolj kot kdaj prej v zgodovini 
izkazalo, da je nikakor ne moremo 
obravnavati ločeno od drugih pojavov 
v družbi. Ukrepi, povezani z zajezitvijo 



vrednostnimi sistemi, istočasno pa tudi s 
pomenom razumevanja varnosti oziroma 
nacionalne varnosti. V družbi še zmeraj 
velja prepričanje, da so omenjene teme 
prezahtevne za najmlajše – moje mnenje 
pa je, da, če želimo spremeniti stvari na 
bolje, je potrebno vlagati v znanje otrok in 
mladostnikov ter jim vsebine predstaviti na 
njim razumljiv način. Seveda to pomeni tudi 
našo večjo odgovornost, ampak ob zavedanju, 
da smo le skupaj lahko uspešnejši, učinkovitejši 
oziroma boljši, sem prepričan, da moramo 
vlagati znanje in izkušnje v naše zanamce. 

Foto: osebni arhiv

Dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (2020)
Leto 2020 si bomo po marisičem 
zapomnili, nedvomno pa nas to leto 
intenzivno uči, kako pomembna je 
varnost družbe in od česa vsega je naša 
varnost odvisna. Kot je predstavljeno 
tudi na Dnevih nacionalne varnosti, 
varnosti določenega okolja še zdaleč 
ne določajo le vojska, policija in drugi 
represivni organi, na katere posameznik, 
ko sliši za vprašanje varnosti, morda 
najprej pomisli. Za našo varnost so še 
kako pomembni dobro delujoči sistemi 
zdravstva, izobraževanja, varovanja 
okolja, informacijske varnosti, kmetijstva 
in še bi lahko naštevali. V interesu vseh 
nas je, da vsi ti sistemi delujejo dobro in 
da je delovanje posameznikov znotraj 
njih usmerjeno v dobro vseh nas. Za to 
pa v prvi vrsti potrebujemo odgovorne 
vodje z visoko stopnjo integritete, ki 

delujejo v javnem interesu in ki z zgledom svoj način delovanja prenašajo tudi na širok 
krog podrejenih. Potrebujemo ozaveščenega posameznika, ki se zaveda, da je korupcija 
nesprejemljiva in škodljiva za vse, saj zaradi koruptivnih ravnanj izgublja družba v 
celoti. O varni družbi namreč lahko govorimo le v družbi, v kateri vlada zaupanje tako 
v institucije kot v posameznike, ki jih vodijo. Ti morajo delovati in institucije voditi v 
skladu z najvišjimi etičnimi standardi, v skladu z visoko stopnjo integritete in z ničelno 
toleranco do odklonskih in koruptivnih dejanj oziroma ravnanj posameznikov, pri 
katerih bi zasebni interes prevladal nad skrbjo za javni interes.  Zato je delovanje v 
smeri krepitve integritete in preprečevanja korupcije – k čemur je zavezana Komisija za 
preprečevanje korupcije – pomemben prispevek k utrjevanju temeljev varne družbe. In 
več ko nas bo zavezanih tem ciljem, bolj uspešni bomo lahko. 
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