Državni svet Republike Slovenije, Fakulteta za varnostne vede UM,
Fakulteta za družbene vede UL in Inštitut za varnostno kulturo
vabijo na

5. DAN NACIONALNE VARNOSTI 2021
12. oktober 2021, ob 10. uri
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana
Častni pokrovitelj dogodkov ob Dnevu nacionalne varnosti je predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor.

Dan nacionalne varnosti je organiziran z namenom informiranja in ozaveščanja
javnosti o vidikih in pomenu varnosti v sodobni družbi ter povezovanju različnih
institucij in strokovnjakov na področju obrambe in varnosti v naši državi. Na 1. Dnevu
nacionalne varnosti 2016 je bila osrednja tema izzivi nacionalne varnosti po 25. letih
samostojnosti Republike Slovenije, na drugem 2017 grožnje nacionalni varnosti in
odziv države, na tretjem 2018 sedanjost in prihodnost Slovenske vojske, na četrtem
2019 pa zagotavljanje notranje varnosti naše države. Tokratni, 5. Dan nacionalne
varnosti je posvečen zaščiti in reševanju oziroma sistemu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji. Ta sistem je namenjen zagotavljanju varstva
ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Na okrogli mizi z naslovom Sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami – česa smo se naučili v zadnjih treh desetletjih? bomo predstavili vlogo in
izkušnje institucij in posameznikov v tem sistemu ter iskali rešitve za izzive pri
njihovem delovanju. 5. Dan nacionalne varnosti se bo nadaljeval tudi naslednji dan,
13. oktobra, s serijo predavanj za strokovno in laično javnost ter za mlade o različnih
varnostnih tematikah.
Alojz Kovšca
predsednik Državnega sveta
Zaradi razmer v zvezi z epidemijo covid-19 je vstop v stavbo parlamenta mogoč
le za vabljene in vnaprej prijavljene (prijave na andrej.kovacic@varensvet.si s
podatki: ime in priimek, naslov in kraj bivanja do 20. 10. 2021 do 9.00 ure) ob
obveznem upoštevanju pogojev PCT. Dogodek se bo snemal in ga boste lahko vsi
zainteresirani spremljali v živo na https://drzavnisvet.si/ in preko povezave na spletni
strani S-TV Skledar (YouTube in Twitter).

PROGRAM
9.30 – 10.00
SPREJEM UDELEŽENCEV
10.00 – 10.05
OTVORITEV
Andrej Kovačič, vodja programsko organizacijskega odbora
Kristjan Kos, programsko organizacijski odbor
10.05 – 10.45
POZDRAVNI NAGOVORI
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru
prof. dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani
Aleš Hojs, minister za notranje zadeve
Uroš Lampret, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo
10.45 – 12.45
OKROGLA MIZA: Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami – česa
smo se naučili v zadnjih treh desetletjih?
Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije
Sebastian Mohorič, mag., Uprava uniformirane policije Generalne policijske uprave
polkovnik Tadej Burgar, Štab Generalštaba Slovenske vojske
Bojan Kekec, državni svetnik
Moderatorka: izr. prof. dr. Maja Garb, Fakulteta za družbene vede Univerze v
Ljubljani
12.45 – 13.00
PODELITEV PRIZNANJ LETA 2020 NA PODROČJU NACIONALNE VARNOSTI

