
               

 

Inštitut za varnostno kulturo, Fakulteta za varnostne vede UM in Fakulteta za 

družbene vede UL 

vabijo na osrednji dogodek na 

6. DNEVIH NACIONALNE VARNOSTI 2022 
11. oktober 2022, ob 10. uri 

dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana 

Dneve nacionalne varnosti  organiziramo z namenom informiranja in ozaveščanja javnosti o vidikih in 

pomenu varnosti v sodobni družbi ter povezovanja različnih institucij in strokovnjakov na področju 

obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja v naši državi. Na prvem dogodku (2016) so bili 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) zagotavljanje notranje varnosti Republike Slovenije, na petem (2021)  

sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji, na šestem (2022) pa bo 

osrednja tema informacijska varnost v družbi 5.0.  

S podelitvijo priznanj želimo prispevati  k dvigu zavedanja pomena poklicev na področju nacionalne 

varnosti in se nagrajencem simbolično zahvaliti, saj s svojim predanim in profesionalnim delom 

pomembno prispevajo k varnejši  slovenski družbi. 

6. dnevi nacionalne varnosti  se bodo nadaljevali 12. oktobra s serijo predavanj za strokovno in laično 

javnost ter predvsem  mlade o različnih varnostnih  temah. Gostitelja dogodkov sta Državni svet RS in 

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru. 

 

PROGRAM 
 
9.30 – 10.00 

SPREJEM UDELEŽENCEV 
 
10.00 – 10.05 

OTVORITEV  
 
Andrej Kovačič, vodja programsko organizacijskega odbora 

10.05 – 10.45 

POZDRAVNI NAGOVORI 
 
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS 

Dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru  

Dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani  

Mag. Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve RS 

Marjan Šarec, minister za obrambo, Ministrstvo za obrambo RS  

 



               

 

10.45 – 12.30 

OKROGLA MIZA: Informacijska varnost v družbi 5.0. 
 
Dalibor Vukovič, Telekom Slovenije, d.d. 
Dr. Uroš Svete, Urad Vlade RS za informacijsko varnost  
Ppk. Mihael Plevnik, Slovenska vojska, Ministrstvo za obrambo RS 
Toni Kastelic, Policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS 
 
Moderator: dr. Igor Bernik, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru 
 

12.30 – 13.00 

PODELITEV PRIZNANJ ZA LETO 2021 NA PODROČJU NACIONALNE VARNOSTI  
 
policist, vojak, varnostnik, reševalec NMP, prostovoljno gasilsko društvo  

 

Programsko-organizacijski odbor  

 

Andrej Kovačič, Inštitut za varnostno kulturo 

Dr. Maja Garb, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani 

Dr. Andrej Sotlar, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru 

Pred. Bernarda Tominc, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru 

Dr. Igor Bernik, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru 

David Sluga, Inštitut za varnostno kulturo 

Neža Geč, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani 

Kristjan Kos, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani 

Isidora Vulid, Inštitut za varnostno kulturo 

 

 

 


