VABILO
IVK Inštitut - Inštitut za varnostno kulturo je nevladna organizacija, ki skupaj s Fakulteto za varnostne vede
Univerze v Mariboru in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani organizira 3. Dan nacionalne varnosti.
Dogodki v okviru 3. Dneva nacionalne varnosti potekajo pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
V okviru prireditve vas še posebej vabimo na okroglo mizo z naslovom
»Slovenska vojska danes in v prihodnosti«
v sredo, 17. oktobra 2018, ob 9.30 uri v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4.
Udeležence bodo nagovorili visoki gosti:
 Matjaž ŠVAGAN, podpredsednik Državnega sveta Republike Slovenije
 Boštjan POKLUKAR, minister za notranje zadeve Republike Slovenije
 Karl ERJAVEC, minister za obrambo Republike Slovenije
10.00-10.45, 1. DEL: okroglo mizo bo povezovala doc. dr. Maja GARB s Fakultete za družbene vede Univerze v
Ljubljani, razpravljavci pa bodo:
 generalmajor 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
Odmor 10.45 – 10.50
10.50 -11.50, 2. DEL: okroglo mizo bo povezoval dr. Branko KROMAR, Slovensko združenje za varen svet,
razpravljavci pa bodo:
 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 s kadri, Generalštab Slovenske vojske
 polk. Peter STARC, načelnik Oddelka za načrtovanje, Poveljstvo sil Slovenske vojske
Po okrogli mizi bodo podeljena tudi priznanja za poklice: policist, varnostnik, gasilec, vojak, reševalec prve
pomoči in civilist za lokalno varnost leta 2017.
V sklopu 3. Dneva nacionalne varnosti bodo potekala tudi različna predavanja. Program dogodka je dostopen
na spletni strani www.varensvet.si, kjer lahko prijavite vašo udeležbo za predavanja in za voden ogled
Državnega zbora do 12. oktobra 2018. Udeležba na dogodku je brezplačna.
Prosimo Vas, da udeležbo na okrogli mizi v Državnem svetu RS potrdite do 14. oktobra 2018 na e-naslov:
info@varensvet.si
Vljudno vabljeni!
Andrej Kovačič
Vodja programsko-organizacijskega odbora DNV 2018

Prosimo vas, da zaradi sedežnega reda pridete v dvorano Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana do 9.20 ure.

