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ORGANIZATORJI DOGODKA:
•	 IVK	inštitut	za	varnostno	kulturo/Slovensko	združenje	za	varen	svet
•	 Fakulteta	za	varnostne	vede	Univerze	v	Mariboru
•	 Fakulteta	za	družbene	vede	Univerze	v	Ljubljani

Dogodki	v	sklopu	4.	Dneva	nacionalne	varnosti	potekajo	pod	častnim	pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije Boruta PAHORJA.

UVODNO

Spoštovane	udeleženke	in	udeleženci	4.	Dneva	nacionalne	varnosti!

Varnost	nedvomno	postaja	čedalje	bolj	cenjena	vrednota,	vendar	se	žal	tega	prepogosto	
zavemo	 šele	 takrat,	 ko	 jo	 izgubimo.	 Dan	 nacionalne	 varnosti	 je	 torej	 priložnost,	 da	
spregovorimo	o	naši	varnosti	in	o	izzivih,	ki	čakajo	Slovenijo	v	prihodnosti.

Tudi	 letos	 je	 namen	 dogodka	 ozaveščati	 in	 omogočiti	 javno	 razpravo	 o	 tovrstnih	
izzivih,	s	katerimi	morajo	biti	seznanjeni	tudi	mladi	v	procesu	vključevanja	v	nacionalno	
varnostne	in	družbene	podsisteme.	
Mladi	so	del	nas	in	naša	prihodnost,	potrebujemo	jih.

Nacionalna	varnost	ni	samo	stvar	varnostnega	in	obrambnega	resorja,	temveč	je	stvar	
države,	 in	država	 smo	 ljudje,	državljani.	 Pri	 tem	pa	država	ne	 sme	pozabiti	na	 izzive,	
ki	 čakajo	 Slovenijo	 na	 področju	 zdravstvenega	 sistema,	 podnebnih	 in	 okoljskih	 ter	
družbenih	sprememb,	ki	prav	tako	posredno	ali	neposredno	vplivajo	na	našo	varnost.	
Varnost	mora	biti	tako	skrb	celotne	skupnosti,	kajti	svet	se	spreminja,	zato	ne	smemo	
dovoliti,	da	ne	v	prid	nepoštenju	in	slabši	varnosti.

Naj	bo	 torej	varnostna	kultura	naša	vsakdanja	zaobljuba	 in	skrb	 tudi	do	naslednjega	
Dneva	nacionalne	varnosti!

Andrej KOVAČIČ
Vodja programsko-organizacijskega odbora DNV 2019 IVK inštitut za varnostno kulturo



	

9.00 – 9.30
Prihodi v dvorano Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani 
(Kardeljeva	ploščad	5,	Ljubljana)

9.30 – 10.00 
UVODNI NAGOVORI
Povezuje:	Kristjan KOS

Pozdravni nagovor
•	 prof. dr. Monika KALIN GOLOB, dekanja Fakultete za družbene vede Univerze v 

Ljubljani
•	 Andrej KOVAČIČ, vodja programsko organizacijskega odbora DNV 2019
•	 Izr. prof. dr. Andrej SOTLAR, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v 

Mariboru

Osrednji nagovor
•	 Boštjan POKLUKAR, minister za notranje zadeve Republike Slovenije
•	 Karl ERJAVEC, minister za obrambo Republike Slovenije

10.00 – 12.00 
OKROGLA MIZA: Zagotavljanje notranje varnosti Republike Slovenije - 
izzivi državnih, lokalnih in zasebnih organizacij
Moderator: Izr. prof. dr. Andrej SOTLAR,	 dekan Fakultete za varnostne vede 
Univerze v Mariboru

Razpravljavci:
•	 Jože SENICA, namestnik generalne direktorice Policije
•	 Marjetka KRAŠEK, namestnica direktorja Slovenske obveščevalno varnostne 

agencije SOVA
•	 mag. Andrej FERLINC, vodja Oddelka za kazenske zadeve na Vrhovnem državnem 

tožilstvu RS
•	 Roman FORTUNA, vodja Mestnega redarstva MOL
•	 Branko SLAK, predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

PODELITEV PRIZNANJA 

12.00 – 12.15
Podelitev priznanja za leto 2018:	POLICIST,	VARNOSTNIK,	GASILEC,	VOJAK	leta

13.00 – 17.00
PREDAVANJA



Sekcija 1 / Predavalnica FDV-21, od 14.00 do 16.00

14.00 – 14.25
Predstavitev policijskega dela in možnosti zaposlitve v Policiji

14.30 – 14.55
dr. Darijo LEVAČIĆ,	Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Ministrstvo za 
notranje zadeve, Pravice in dolžnosti državljanov v policijskih postopkih

15.00 – 15.25
Vesna MARINKO, mag. upr. ved,	Javna agencija RS za varnost prometa, Uporaba 
mobilnih telefonov med vožnjo in pri nastanku prometnih nesreč

15.30 – 16.00
Vladimir ILIĆ,	 Sektor za policijska pooblastila in preventivo, Služba generalnega 
direktorja policije, Generalna policijska uprava, AMOK situacije

Sekcija 2 / Predavalnica FDV-14, od 14. do 17. ure

14.00 – 14.25
Predstavitev Slovenske vojske in možnosti zaposlitve

14.30 – 14.55
dr. Igor LAMBERGER,	Policijska akademija, Generalna policijska uprava, 
Mednarodne finančne goljufije

15.00 – 15.25
dr. Robert RADKOVIČ,	Šolski center Kranj – Višja strokovna šola,
V kakšni korelaciji sta varnost in varovanje?

15.30 – 15.55
dr. Robert ŠUMI,	 Center za raziskovanje in socialne veščine Policijske akademije, 
Generalna policijska uprava, Odločno etično vodenje in profesionalizem

16.00 – 16.25
mag. Peter DULAR,	IVK inštitut/Slovensko združenje za varen svet, Organizacijski 
psihopat grožnja organizacijski varnosti

16.30 – 17.00
doc. dr. Petra ZALETEL,	 Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Pomen dobre 
psihofizične kondicije gasilcev, vojakov, policistov, varnostnikov



Sekcija 3 / Predavalnica FDV-19, od 13. do 16. ure

13.25 – 13.45 
doc. dr. Jelena JUVAN,	Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Družbene 
posledice kibernetskih napadov

13.50 – 14. 20
mag. Boris ROJS,	Uprava uniformirane policije Generalna policijska uprava,
Policijska asistenca državnim organom, organom lokalne skupnosti in 
nosilcem javnih pooblastil

14.25 – 14.45
dr. Črtomir BORKO,	 IVK inštitut/Slovensko združenje za varen svet, Plastična 
ovojnina za živila — vplivi na zdravje in perspektive

14.50 – 15.10
Borut VOLK,	 International Bodyguard Association IBA Slovenija, Usposabljanje 
telesnih stražarjev po IBA programu 

15.15 – 15.35
Žiga KOSIRNIK,	NLB d.d., Mehansko varovanje v finančnih institucijah

	

15.40 – 16.00
dr. Milan TARMAN,	Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, Sistem varovanja 
tajnih podatkov v Republiki Sloveniji

9.30 – 17.00
NA DOGODKU BODO SODELOVALI

1. Ministrstvo	za	notranje	zadeve	Republike	Slovenije
2. Ministrstvo	za	obrambo	Republike	Slovenije
3. Policija
4. Slovenska	vojska
5. Slovenska	obveščevalno-varnostna	agencija	SOVA
6. Urad	Vlade	RS	za	varovanje	tajnih	podatkov
7. Vrhovno	državno	tožilstvo	Republike	Slovenije
8. Agencija	RS	za	varnost	prometa
9. Fakulteta	za	varnostne	vede	Univerze	v	Mariboru
10. Fakulteta	za	družbene	vede	Univerze	v	Ljubljani
11. Fakulteta	za	šport	Univerze	v	Ljubljani
12. Šolski	center	Kranj,	Višja	strokovna	šola
13. Mestno	redarstvo	Ljubljana,	Mestna	občina	Ljubljana
14. Detektivska	zbornica	Republike	Slovenije



15. Zbornica	za	razvoj	slovenskega	zasebnega	varovanja
16. IVK	inštitut	za	varnostno	kulturo
17. Slovensko	združenje	za	varen	svet
18. NLB,	d.d.
19. International	Bodyguard	Association	(IBA	Slovenija)

ORGANIZATORJI DOGODKA SE PREDSTAVIJO

IVK INŠTITUT ZA VARNOSTNO KULTURO / SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA VAREN 
SVET

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	predvsem	z	ozaveščanjem,	da	vsak	član	družbe	 lahko	prispeva	k	bolj	 varni	
skupnosti.	Poslanstvo	inštituta	je	spodbujanje	povezovanja	in	krepitve	odnosov	civilne	
družbe	 in	 ostalih,	 ki	 so	 odgovorni,	 ter	 ki	 skrbijo	 za	 varnost	 v	 lokalni	 skupnosti	 in	 v	
organizacijah.	Slovensko	združenje	za	varen	svet	deluje	v	sklopu	IVK	inštituta,	katerega	
namen	 je	 združevanje	 posameznikov,	 strokovne	 in	 laične	 javnosti,	 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.

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.



O DNEVIH NACIONALNE VARNOSTI SO POVEDALI 

Boštjan POKLUKAR,	minister za notranje zadeve Republike Slovenije
Varnost je v prvi vrsti človekova pravica in zato je dolžnost vseh, ki se profesionalno 
ukvarjamo s tem področjem, da jo vsak dan zagotavljamo slehernemu prebivalcu in 
prebivalki naše države. Še več, menim, da moramo vsi deležniki, vključeni v nacionalno-
varnostni sistem, za doseganje najboljših rezultatov zagotavljanje varnosti dojemati tudi 
kot svoje osebno poslanstvo. Pri tem ima pomembno vlogo stalno sodelovanje med 
različnimi agencijami, službami, izobraževalnimi ustanovami in strokovnimi združenji. Dan 
nacionalne varnosti je dogodek, na katerem so na enem mestu zbrani najboljši domači 
strokovnjaki, zato predstavlja odličen forum za izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks. 
Ministrstvo za notranje zadeve na dogodku sodeluje že od vsega začetka in verjamem, da 
bo tudi letos prinesel nove, sveže poglede in še boljše možnosti za sodelovanje.

Karl ERJAVEC, minister za obrambo Republike Slovenije
Slovenija se skupaj z drugimi evropskimi državami sooča s spremenjenim in z dinamičnim 
varnostnim okoljem. Tu je vrsta varnostnih izzivov in groženj, ki segajo od terorizma, 
kibernetskih groženj, hibridnega delovanja in negativnih posledic migracijskih tokov 
do kriznega žarišča na evropskih tleh, ki vključuje tudi uporabo vojaške sile. Čeprav se z 
določenimi grožnjami varnosti neposredno še nismo soočili, ne smemo ignorirati možnosti 
ogrožanja naše varnosti. Sodobne grožnje zahtevajo prenovo ter okrepitev vojaških in 
nevojaških obrambnih mehanizmov ter povečano odpornost države. 
Skrb za skupno varnost mora postati skrb in napor vseh vladnih in nevladnih akterjev 
ter celotne družbe in ne samo institucij, ki so zanjo zadolžene. Zato pozdravljam napore 
organizatorjev dneva nacionalne varnosti, ki je postal že tradicionalen, pri ustvarjanju 
pogojev za široko strokovno razpravo o spoprijemanju s sodobnimi varnostnimi izzivi.

mag. Tatjana BOBNAR, generalna direktorica Policije
Številne akademske razprave in strateške odločitve o državni in mednarodni varnosti 
so dandanes podprte s spoznanjem, da se je celotna družba v zadnjem desetletju zelo 
spremenila. Spremenil pa se je tudi naš pogled na zagotavljanje varnega življenjskega 
okolja – postal je bolj globalen, saj izhaja iz zavedanja, da je v času sodobne soodvisnosti 
sveta vse medsebojno povezano. To nas postavlja pred velik varnostni izziv, ko ne zadošča 
več, da smo le strokovnjaki na svojem področju, temveč je nujno, da področja strokovnosti 
tudi povezujemo. Letošnji, že četrti Dan nacionalne varnosti je omogočil prav to – na 
enem mestu so se združili različni strokovnjaki, akademiki in praktiki, ki bodo izmenjali 
svoje znanje, izkušnje in poglede. Prepričana sem, da bo posvet prinesel nova spoznanja in 
morda tudi konkretne rešitve, ki bodo prispevale k dobrobiti vseh prebivalcev naše države 
in širše regije.

izr. prof. dr. Andrej SOTLAR,	dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru
Že 4. 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 tremi leti sprožil IVK Inštitut za varnostno kulturo je dober primer, da 
se da tudi z “bottom-up” pristopom nasloviti celo tako pomembne teme kot je nacionalna 
varnost, ki  jo znajo sicer pogosto monopolizirati državne institucije. Fakulteta za varnostne 
vede Univerze v Mariboru bo tudi v prihodnje sodelovala pri tej in podobnih iniciativah.



prof. dr. Monika KALIN GOLOB, dekanja Fakultete za družbene vede Univerze v 
Ljubljani
Fakulteta	 za	družbene	vede	Univerze	 v	 Ljubljani	 s	ponosom	gosti	 številne	dogodke,	
ki	 z	 razpravami	 uglednih	 strokovnjakov	 in	 strokovnjakinj	 prispevajo	 k	 razreševanju	
pomembnih	 družbenih	 vprašanj.	 Tako	 prispevamo	 k	 spoznanju,	 da	 so	 družbena	
vprašanja,	njihovo	 razumevanje	 in	 strpno	 razreševanje	ključen	del	blaginje	vseh	nas.	
Varnost	ne	sme	biti	le	dobrina	časa	med	vojnami,	ampak	stanje,	ki	ga	mora	človeštvo	21.	
stoletja	razumeti	kot	samoumevno	stalnico	svojega	obstoja	in	napredka.

izr. prof. dr. Iztok PREZELJ,	prodekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani
Slovenski dnevi nacionalne varnosti so pomembni z vidika celovitega zagotavljanja 
nacionalne varnosti. Zelo pomembno je, da je ta dogodek vedno privabil k aktivni udeležbi 
več institucij slovenskega sistema nacionalne varnosti in tudi udeležence iz različnih 
strokovnih področij. Še posebej pomembna pa je tudi prisotnost mladih, saj bodo oni nekoč 
vodili različne podsisteme, ki bodo ključni za soočanje z grožnjami nacionalni varnosti RS.

doc. dr. Maja GARB,	 predstojnica	Katedre	 za	obramboslovje,	Fakulteta za družbene 
vede Univerze v Ljubljani
Katedra za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani se je pred 
dvema letoma 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.

Izr. prof. dr. Anton GRIZOLD,	Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, nekdanji 
obrambni minister Republike Slovenije
Zadnja leta lahko spremljamo okrogle mize na Dnevih nacionalne varnosti. Gre za 
najpomembnejši forum, v okviru katerega se v zadnjih letih lahko strokovno razpravlja 
o izzivih, problemih in tudi rešitvah na področju nacionalne varnosti RS. Glede na kratko 
zgodovino mlade slovenske države, ki še vedno usklajuje in brusi institucionalni okvir 
svoje državnosti, so javne razprave o vprašanju nacionalno varnostne politike in strukture 
med civilno družbo in predstavniki politične države nujen pogoj za uspešno zagotavljanje 
nacionalne varnosti na temelju medsebojno odgovornega dialoga in nadzora. Poleg tega 
lahko tovrstne razprave pozitivno učinkujejo na oblikovanje odnosa javnosti do področja 
nacionalne varnosti v celoti.  
Stališča in ugotovitve iz strokovnih razprav na okroglih mizah Dneva nacionalne varnosti 
je treba, v ustreznih oblikah prek medijev in različnih objav, posredovati najširši slovenski 
javnosti. Zlasti predstavnike medijev je treba osvestiti - tako o pomenu zagotavljanja 
nacionalne varnosti v današnjem mednarodnem varnostnem okolju, kot tudi o potrebi 
po celovitem razumevanju javnosti o teh vprašanjih ter možnostih njihovega sodelovanja 
pri oblikovanju nacionalnovarnostne politike. Le na ta način lahko prihaja do potrebnega 
vpliva civilne družbe na oblikovanje konsistentne nacionalnovarnostne politike, na temelju 
medsebojno odgovornega odnosa med njima. 



doc. dr. Miha DVOJMOČ, predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije
Detektivska zbornica Republike Slovenije podpira napore civilne družbe in strokovne 
javnosti v tem primeru Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Fakultete za 
družbene vede Univerze v Ljubljani, IVK Inštituta za varnostno kulturo in Slovenskega 
združenje za varen svet, ki v soorganizaciji organizirajo sedaj že 4. Dan nacionalne varnosti. 
Tovrstni dogodki so izjemnega pomena za povezovanje različnih akterjev zagotavljanja 
varnosti v Republiki Sloveniji ter možnost strokovne razprave, ki temelji na strokovnih 
argumentih in različnih pogledih, ki skupaj lahko doprinesejo do večje učinkovitosti 
nacionalno varnostnega sistema. Ob vsem navedenem pa odpirajo vrata tudi laični javnosti, 
da se seznani z izzivi zagotavljanja varnosti, ki so mnogokrat zamegljeni in neprepoznani 
kot potrebni v relativno varnem okolju našega mikro okolja. 
Zato se tudi Detektivska zbornica Republike Slovenije udeležuje dogodka, ki prispeva k 
splošnemu zavedanju o pomenu varnosti in varnostni kulturi.

Branko SLAK,	predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Kot je znano so spremembe edina stalnica, kar še prav posebej velja za področje varnosti. 
Danes smo bolj kot kadarkoli prej priča kompleksnim tveganjem in grožnjam, ki vplivajo na 
nacionalno varnost tako iz globalnega, mednarodnega, regionalnega, kot tudi nacionalnega 
okolja. Pomembno vprašanje na katerega moramo odgovoriti je, ali se zavedamo vseh 
spremenljivk, tveganj in ogrožanj varnosti in ali temu sledijo ustrezne analize stanja in na 
podlagi teh realne varnostne ocene, kakor tudi strategije delovanja varnostnega sistema. 
Glede na to, da je naš nacionalni varnosti sistem relativno majhen in občutljiv ter so vsi 
dejavniki soodvisni je prav in potrebno, da pričnemo delovati v smeri iskanja medsebojnih 
sinergij in povezanosti, ki je danes na operativni ravni relativno nizka.
Ker je zasebno varovanje med drugim najbolj vpeto v varovanje nacionalne kritične 
infrastrukture, ki predstavlja temelj delovanja in preživetja vsake družbe, se moramo 
zavedati, da je odsotnost medsebojnega sodelovanja, iskanja sinergij in povezanosti lahko 
tudi svojevrstno tveganje in grožnja nacionalni varnosti države.

APLIKATIVNA SAMOOBRAMBA
V sodelovanju: Društvo Naprednih Obrambno – Borilnih Metod in Varen svet

Aplikativna samoobramba temelji na Wing Chun tehniki, na boksu, tajskem boksu, brazilian 
jiu jitsu, kali in eskrima. Gre za celovit sistem samoobrambe, ki vključuje najboljše  sisteme 
in s tem tvori učinkovito kombinacijo za zaščito in osebno varnost pred različnimi napadi. 
Sistem in vadba je primerna za vse generacije, za civiliste, ki se želijo (na)učiti učinkovite 
samoobrambe, in za profesionalce pri uporabi strokovne uporabe fizične sile.
Lokacija: Ljubljana Center in Ljubljana Vič/dolgi most / termini: torek in petek.
Več informacij: andrej.kovacic@varensvet.si



Foto utrinki: 3. Dan nacionalne varnosti 2018 v Državnem svetu Republike Slovenije
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