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SKUPNA SEJA PREDSESTEV SOS, ZOS IN ZMOS  

Z MINISTRICO ANDREJO KATIČ IN DRŽAVNIM SEKRETARJEM BOŠTJANOM 

ŠEFICEM O VARNOSTNI SITUACIJI V EVROPI IN SLOVENIJI 

Ig, 26.10.2016 – V prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje je potekala 

skupna seja Predsedstev Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in 

Združenja občin Slovenije z Ministrico za obrambo, Andrejo Katič in državnim sekretarjem 

na Ministrstvu za notranje zadeve, Boštjanom Šeficem. Skupna seja je bila posvečena 

razpravi in seznanitvi županj in županov z varnostno situacijo v Evropski uniji in Sloveniji 

ter z vlogo občin in mest ter Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami v letih 2016-2022.    

 

Ministrica za obrambo, Andreja Katič, je uvodoma izpostavila, da je poleg slovenske vojske, 

drugi steber varnosti v Sloveniji tesno povezan z delom lokalne skupnosti, saj zaščita in 

reševanje ter gasilstvo spada tudi v pristojnosti občin. Povedala je, da je v pripravi novi 

Zakon o gasilstvu in k sodelovanju v pripravi povabila lokalne skupnosti, prav tako pa je 

spodbudila občine, da bi v okviru skupnih občinskih uprav organizirali tudi skupne enote za 

zaščito in reševanje. Na področju varnosti je izpostavila, da se v Sloveniji soočamo s 

posledicami globalne destabilizacije, katere najpogostejši vzrok so vojne, ekonomska kriza in 

podnebne spremembe, ki ljudi prisilijo k migracijam. Vključitev vseh svetovnih vlad je 

potrebna, da se blaži posledice takšnih dogodkov, zato je slovenska vojska vključena v 

številne mednarodne misije s ciljem povečanja varnosti tudi za slovenske državljane.    

 

Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, Boštjan Šefic je poudaril, da je zelo 

zadovoljen s kontinuiteto srečanj z županjami in župani, še posebej tistimi, ki so v bili zaradi 

učinkov migracijske krize močno obremenjene, saj je za varnost državljank in državljanov 

dobro sodelovanje izjemnega pomena. Povedal je, da je varnostna situacija v Sloveniji dobra 

in stabilna, tudi z vidika varnosti pred terorističnimi napadi smo na petstopenjski lestvici na 

drugi stopnji. Tudi slovenska policija je med prvimi petimi državami znotraj Europola, ki so 

najbolj aktivne in prispevajo tudi največ informacij. Ne glede na to pa je opozoril, da se lahko 

zgodijo nenadne spremembe.  

V naslednjem obdobju, bi lahko prišlo do povečanja št migrantov, ko Slovenija ne bo mogla 

več dovoljevati tranzitov, saj so nekatere države že omejile vstop migrantov. Zato je toliko 

večjega pomena, da že sedaj pripravimo načrte in usklajujemo odzive na vse možne 
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scenarije. Ministrstvo za notranje zadeve zato vodi intenzivne pogovore z lokalnimi 

oblastmi, še posebej so izpostavljene obmejne lokalne skupnosti zaradi logističnih zahtev za 

sprejemne centre z vidika vstopa in morebitnega vračanja migrantov. Povedal je, da je 

sodelovanje dobro in konstruktivno tudi na področju iskanja namestitev za prosilce za 

mednarodno zaščito, ki jih je trenutno v Sloveniji le 281, posebej pa je predstavnike lokalnih 

skupnosti opozoril na pomen aktivnega vključevanja predvsem mladoletnih oseb v družbo, 

saj so ranljiva skupina in posebej dovzetni za morebitne poskuse radikalizacije. 

 

Srečko Šestan, predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje je predstavil Resolucijo o 

nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 

in izpostavil predvsem nadaljnji razvoj enotnega informacijsko-komunikacijskega sistema na 

področju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, prenovo sistema javnega 

alarmiranja, posodabljanje opreme, zmogljivosti in storitev regijskih centrov za obveščanje, 

razvoj aplikacij za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tudi za uporabo v 

informacijskih oblakih, nadaljnji razvoj osnovnih storitev klica v sili na številki 112 v obliki 

besedilnih klicev (SMS), videoklicev in samodejnih klicev v sili iz vozil (eKlic). Tem se 

pridružujejo še prehod na enotni digitalni sistem radijskih zvez državnih organov z uporabo 

komplementarnih tehnologij TETRA in DMR, katerega ocenjena vrednost bo nižja od 

prvotno predvidene.  

 

 

S spoštovanjem, 

 

        Jasmina Vidmar, l.r.  

Generalna sekretarka SOS 

 

*** 

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v 

Sloveniji, ki šteje 178 občin članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi 

občine članice pokriva je več kot 90% vseh prebivalcev RS. Občine članice prihajajo iz vseh 

področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih 

prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s katerimi se občine srečujejo, potrebno 

sodelovati, izmenjavati izkušnje (tudi s tujino), širiti vedenje in znanje ter združevati moči.  

 

 

 


