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UVODNIK / INTRODUCTION

ZAVEZNIŠTVO ZAUPANJA OBRAMBE, VARNOSTI, ZAŠČITE IN
REŠEVANJA V ČASU PREDSEDOVANJA SLOVENIJE SVETU EU

S

OBRA, 8. Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja poteka letos od 23.
do 25. septembra na stičišču Slovenije z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko prav na vrhuncu
predsedovanja Slovenije svetu EU. Zato je poudarek na mednarodnem sodelovanju na področju
obrambe, varnosti, zaščite in reševanja še toliko
močnejši.
Sejem SOBRA povezuje v čezmejno zavezništvo
uporabnike in proizvajalce najsodobnejše oborožitve, transportnih sredstev, elektronske in optične
opreme, informacijske in laboratorijske tehnike,
pripomočkov za usposabljanje, izdelkov za preskrbo in prehrano, opreme za osebno zaščito, oblačil, medicinskega in sanitetnega materiala,
pripomočkov za reševanje ob naravnih nesrečah,
alarmnih sistemov, gasilskih in reševalnih vozil in
opreme pa tudi opreme za prvo pomoč in varstvo
pri delu. Na skoraj 42.000 kvadratnih metrih zunanjih in notranjih razstavnih površin se predstavlja 115 razstavljavcev iz 13 držav. Na skupinskem
razstavnem prostoru prikazuje svoje izdelke in storitve sedem avstrijskih podjetij. Hrvaško združenje
obrambne industrije predstavlja 9 podjetij, ki so
vključena v Croatian competitiveness Cluster of
Defence industry. Prvi dan sejma podpisujejo častni sporazum o sodelovanju s slovenskim združenjem GOIS – grozdom obrambne industrije
Slovenije. Predstavlja se »Polska grupa Zbrojeniowa« (PGZ), ki združuje več deset proizvodnih
obratov, servisnih objektov in raziskovalnih centrov, ki so ključni za poljsko in pomembni za mednarodno obrambno industrijo. V organizacijo VEX
– Military Technology Trade Agency Ltd. povezana
madžarska obrambna industrija predstavlja trinajst
sodelujočih podjetij…
Ob poslovnih razstavljavcih so Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Slovenska vojska,
Policija, Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje ter Gasilska zveza Slovenije pripravili številne aktualne strokovne posvete. Omenimo okroglo mizo Ministrstva za obrambo Republike
Slovenije v četrtek na temo modernizacije in tehnološkega razvoja SV v sodobnem okolju delovanja,
pa sestanek skupin ALCM v organizaciji Direktorata za logistiko. Slovenska vojska v četrtek predstavlja mednarodno vojaško vajo DRM2EX, ki bo
potekala v mesecu oktobru na več lokacijah po Slo-

veniji. Uprava RS za zaščito in reševanje pripravlja
v četrtek posvet o izzivih podnebno pogojenih nesreč, na katerem sodelujejo tudi gostje iz sosednje
Hrvaške. Na ta dan bo ob obisku hrvaške
obrambne delegacije v Sloveniji v organizaciji GZS
GOIS potekalo tudi mednarodno kooperacijsko
B2B srečanje.
V petek organizira MORS posvet o kontrolnih režimih pri prometu s civilnim in vojaškim orožjem
ter blagu dvojne rabe. V sodelovanju MORS in SV
potekata panelna razprava o novostih s področja
vojaškega šolstva in okrogla miza o razvoju vojaško
strateške misli v Slovenski vojski. Gasilska zveza
Slovenija vabi na strokovno srečanje komisije za
nevarne snovi.
Poleg poslovnih obiskovalcev vabi sejem SOBRA
tudi vse tiste, ki želijo poskrbeti za osebno varnost, varnost družin in premoženja. Ogledajo si
lahko predstavitve enot in opreme v Slovenski vojski in Policiji, se preizkusijo v streljanju z zračno
puško in na simulatorjih. Poučujejo in očarajo jih
praktični prikazi samoobrambe, predstavitve kriminalističnih postopkov, policistov konjenikov,
vrhunski športniki Športne enote Slovenske vojske in garda. Poskušajo lahko vojaško hrano, uživajo v nastopih Orkestra slovenske vojske in
Policijskega orkestra ter v akcijskih predstavitvah
vojakov in policistov na dinamičnem poligonu. V
družbi gasilcev se lahko na preventivnih delavnicah naučijo varovanja pred ognjem in naravnimi
nesrečami, ter v soboto občudujejo atraktivno tekmovanje enot širšega pomena in tekmovanje gasilskih dvojic Fire Combat. Ključne slovenske
institucije so poskrbele celo za dobro počutje in
izobraževanje otrok.
Hvala vsem, ki sodelujete na sejmu SOBRA in
spodbujate ponos nad opremo, znanjem in sposobnostmi pripadnikov domačih državnih in prostovoljnih organizacij. Hvala vsem, ki se povezujete v
mednarodno sodelovanje na področju obrambe,
varnosti, zaščite in reševanja, za boljšo in varnejšo
– skupno prihodnost.
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INFORMACIJE IN PRIJAVE / INFORMATION AND REGISTRATION

Pomurski sejem d.o.o.
Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija
T: + 386 (0) 2 5642 100, F: + 386 (0) 2 5642 160
info@pomurski-sejem.si, www.pomurski-sejem.si
Predsednik uprave / President of the Management Board
Janez Erjavec
Direktor / Director
Boris Erjavec

PREDSTAVNIŠTVA / REPRESENTATIONS

Slovenija / Slovenia

Pomurski sejem, d.d.
Linhartova 36, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 432 40 30
E: miran.mate@pomurski-sejem.si
Hrvaška / Croatia

Manox d.o.o.
Marjan Novak
Pušćine, Čakovečka 79
40305 Nedelišće
T: +385 0 98 241 952
T/F: +385 0 40 895 196
E: manox@manox.hr
Madžarska / Hungary

Mac-Line Hungary Kft.
Felszabadulás u. 193, H-6758 Röszke
T: 0036 62/430 861
F: 0036 30/430 861
office@macline.hu
Slovaška / Slovakia

Štefan Kunčak
Plzenska 4, 83103 Bratislava 3
T: +421 907 729 407
E: skuncak@gmail.com
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VSE DNI SEJMA

Četrtek, 23.9.2021

9.00 – 18.00
• hala A in zunanji prostor pred halo A,
razstavni prostor Slovenske vojske
- statične predstavitve enot in poklicev v SV
- otroški kotiček
- Streljanje z zračno puško in NOPTEL-om
- Predstavitev vojaške opreme, vozil, strojev

9.00 – 18.00 / hala A in zunanji prostor pred
halo A, razstavni prostor Slovenske vojske
• Statične predstavitve enot in poklicev v
Slovenski vojski
• Streljanje z zračno puško
• Otroški kotiček
• Streljanje z zračno puško in NOPTEL-om
• Predstavitev vojaške opreme, vozil, strojev

• hala A, razstavni prostor Policije
- Praktični prikazi postopka in prvin samoobrambe, možnost preizkusa očal za simulacijo stanja alkoholiziranosti, ogled postopka
odkrivanja prstnih odtisov in sledi kaznivih
dejanj,
- svetovanje glede zaposlovanja v policiji ter
informacije o pogojih za prijavno na razpise
za: kandidate za policiste, policiste nadzornike državne meje in pomožne policiste,
- Razstava o zgodovini milice in policije,
- Otroški kotiček, kjer malčki lahko svoje prometno znanje preizkusijo na otroškem prometnem poligonu in se slikajo s policijskima
maskotama – »policistom« Leonom in »policistko« Piko.

9.00 – 18.00 / hala A, razstavni prostor Policije
• Praktični prikazi postopka in prvin samoobrambe, možnost preizkusa očal za simulacijo stanja alkoholiziranosti, ogled
postopka odkrivanja prstnih odtisov in
sledi kaznivih dejanj,
• svetovanje glede zaposlovanja v policiji ter
informacije o pogojih za prijavo na razpise
za: kandidate za policiste, policiste nadzornike državne meje in pomožne policiste,
• Razstava o zgodovini milice in policije,
• Otroški kotiček, kjer malčki lahko svoje
prometno znanje preizkusijo na otroškem
prometnem poligonu in se slikajo s policijskima maskotama – »policistom« Leonom
in »policistko« Piko.

• zunanji prostor pred halo A, razstavni
prostor Policije
- Predstavitev vozil in opreme različnih enot
(prometne policije, mejne policije, posebne
policijske enote, specialne enote, letalske
enote)
- Predstavitev policistov konjenikov in vodnikov službenih psov

9.00 – 18.00 / zunanji prostor pred halo A,
razstavni prostor Policije
• Predstavitev vozil in opreme različnih
enot (prometne policije, mejne policije,
posebne policijske enote, specialne enote,
letalske enote)
• Predstavitev policistov konjenikov in vodnikov službenih psov

• hala B, razstavni prostor Uprave RS za
zaščito in reševanje
- Predstavitve dejavnosti Uprave RS za zaščito
in reševanje, Civilne zaščite ter drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in
pomoč

9.00 – 18.00 / hala B, razstavni prostor URSZR
Predstavitve dejavnosti Uprave RS za zaščito
in reševanje, Civilne zaščite ter drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč
9.00 – 18.00 / zunanji prostor pri hali B,
razstavni prostor URSZR
Predstavitve opreme enot in služb civilne
zaščite ter drugih operativnih sestavov za
zaščito, reševanje in pomoč

• zunanji prostor pred halo B, razstavni
prostor Uprave RS za zaščito in reševanje
- Predstavitve opreme enot in služb civilne zaščite ter drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč

11.15 – 13.30 / dvorana 1
Posvet: Izzivi podnebno pogojenih nesreč
Organizator: Uprava RS za zaščito in reševanje

• Zunanji prostor Gasilske zveze Slovenije
- Preventivne delavnice
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13.30 – 17.00 / dvorana 2
Sestanek skupin ALCM
Organizator: Ministrstvo za obrambo RS Direktorat za logistiko

10.45 -11.00 / osrednji poligon
Predstavitev GARDE Slovenske vojske s
posebnimi postrojitvenimi pravili
11.00 – 11.45 / osrednji poligon
Dinamična predstavitev Slovenske vojske
(taktični del)

13.00 – 16.00 / dvorana 3
Okrogla miza: »Modernizacije in tehnološki
razvoj SV v sodobnem okolju delovanja«
Organizator: Ministrstvo za obrambo RS

11.45 – 12.15 / osrednji poligon
Spretnostna vožnja policista motorista

9.00 – 9.35 / dvorana 4
Lutkovna predstava »Pikec Ježek in Gasilko
Jež« v izvedbi lutkovnega gledališča FRUFRU, za otroke od 4 do 10 let
Organizator: Uprava RS za zaščito in reševanje

12.00 – 16.00 / osrednji poligon
Vožnja z vojaškimi vozili (SVARUN, VALUK)
15.45 – 16.00 / osrednji poligon
Spretnostna vožnja policista motorista

10.05 – 10.40 / dvorana 4
Lutkovna predstava »Pikec Ježek in Gasilko
Jež« v izvedbi lutkovnega gledališča FRUFRU, za otroke od 4 do 10 let
Organizator: Uprava RS za zaščito in reševanje

16.00 – 16.45 / osrednji poligon
Dinamična predstavitev Slovenske vojske
(taktični del)

11.05 – 11.40 / dvorana 4
Lutkovna predstava »Pikec Ježek in Gasilko
Jež« v izvedbi lutkovnega gledališča FRUFRU, za otroke od 4 do 10 let
Organizator: Uprava RS za zaščito in reševanje

Petek, 24.9.2021

9.00 – 18.00 / hala A in zunanji razstavni
prostor pred halo A, razstavni
prostor Slovenske vojske
• Statične predstavitve enot in poklicev v
Slovenski vojski
• Streljanje z zračno puško
• Otroški kotiček
• Streljanje z zračno puško in NOPTEL-om
• Predstavitev vojaške opreme, vozil, strojev

12.00 – 13.00 / dvorana 4
Predstavitev mednarodne vojaške vaje
DRM2EX novinarjem
10.00 / prireditveni prostor pred upravo
Odprtje 8. Mednarodnega sejma obrambe,
varnosti, zaščite in reševanje ob nastopu Orkestra Slovenske vojske in dvigu zastave Garde

9.00 – 18.00 / hala A, razstavni prostor Policije
• Praktični prikazi postopka in prvin
samoobrambe, možnost preizkusa očal za
simulacijo stanja alkoholiziranosti, ogled
postopka odkrivanja prstnih odtisov in
sledi kaznivih dejanj,
• svetovanje glede zaposlovanja v policiji ter
informacije o pogojih za prijavno na razpise
za: kandidate za policiste, policiste nadzornike državne meje in pomožne policiste,
• Razstava o zgodovini milice in policije,
• Otroški kotiček, kjer malčki lahko svoje
prometno znanje preizkusijo na otroškem
prometnem poligonu in se slikajo s policijskima maskotama – »policistom« Leonom
in »policistko« Piko.

10.00 – 14.00 / hala A, razstavni prostor
Slovenske vojske
Predstavitev Športne enote SV: Horvat
Anika (atletika), Hrobat Miha (alpsko smučanje), Primožič Jaka (kolesarstvo), Zakrajšek Jošt (kajak – mirne vode)
10.00 – 16.00 / zunanji prostor, vojaška kuhinja
Priprava vojaškega obroka (golaž) in delitev
degustacijskega obroka
10.00 – 18.00 / zunanji prostor
Plezanje po plezalni steni
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9.00 – 18.00 / zunanji prostor 1 pri hali A,
razstavni prostor Policije
• Predstavitev vozil in opreme različnih
enot (prometne policije, mejne policije,
posebne policijske enote, specialne enote,
letalske enote),
• Predstavitev policistov konjenikov in vodnikov službenih psov;

10.45 -11.00 / osrednji poligon
Predstavitev GARDE Slovenske vojske s
posebnimi postrojitvenimi pravili

9.00 – 18.00 / hala B, razstavni prostor URSZR
Predstavitve dejavnosti Uprave RS za zaščito
in reševanje, Civilne zaščite ter drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč

11.00 – 15.00 / hala A, razstavno prostor
Slovenske vojske
Predstavitev Športne enote SV: Domjan Veronika (atletika), Velenšek Anamarija (judo),
Žakelj Tanja (gorsko kolesarstvo)

11.00 – 12.30 / hala A, razstavni prostor
Slovenske vojske
Predstavitev Športne enote SV: Garnbret
Janja (športno plezanje)

9.00 – 18.00 / zunanji prostor pri hali B,
razstavni prostor URSZR
Predstavitve opreme enot in služb civilne
zaščite ter drugih operativnih sestavov za
zaščito, reševanje in pomoč

11.00 / zunanji prostor
Predstavitev varnega dela z motorno žago
Organizator: Gasilska zveza Slovenije
11.00 – 11.45 / osrednji poligon
Dinamična predstavitev Slovenske vojske
(taktični del)

9.00 – 11.30 / dvorana 1
Posvet: »Krizno komuniciranje ob podnebno
pogojenih nesrečah«

12.00 – 12.40 / prireditveni prostor pred upravo
Nastop Orkestra Slovenske vojske

17.00 – 20.00 / dvorana 1
Strokovni posvet komisije za nevarne snovi:
»Plinovodna omrežja in interveniranje«
Organizator: Gasilska zveza Slovenije

12.00 – 15.45 / osrednji poligon
Vožnja z vojaškimi vozili (SVARUN, VALUK)

9.00 – 11.00 / dvorana 2
Panelna razprava: »Novosti na področju
vojaškega šolstva«
Organizator: Ministrstvo za obrambo RS

13.00 – 13.30 / razstavni prostor Uprave RS za
zaščito in reševanje pri hali B
Dinamična predstavitev gasilskega vozila z
opremo za nevarne snovi PGE Celje in
opreme za posredovanje ob COVID-19
Organizator: Uprava RS za zaščito in reševanje
v sodelovanju z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev in PGE Celje ter CZR Domžale

13.00 – 15.00 / dvorana 2
Okrogla miza: »Razvoj vojaško strateške
misli v Slovenski vojski«
Organizator: Ministrstvo za obrambo RS

14.00 / zunanji prostor
Predstavitev varnega dela z motorno žago
Organizator: Gasilska zveza Slovenije

10.00 – 18.00 / zunanji prostor
Plezanje po plezalni steni
10.00 – 16.00 / zunanji prostor, vojaška kuhinja
Priprava vojaškega obroka (pasulj) in delitev
degustacijskega obroka

15.30 – 15.45 / osrednji poligon
Spretnostna vožnja policista motorista
15.45 – 16.30 / osrednji poligon
Dinamična predstavitev Slovenske vojske
(taktični del)

10.30 – 10.45 / osrednji poligon
Spretnostna vožnja policista motorista
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16.00 / zunanji prostor
Predstavitev varnega dela z motorno žago
Organizator: Gasilska zveza Slovenije

9.00 – 17.00 / hala B, razstavni prostor URSZR
Predstavitve dejavnosti Uprave RS za zaščito
in reševanje, Civilne zaščite ter drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč

17.00 – 17.30 / zunanji prostor ob sejmišču
Vaja reševanja in gašenja + helikopter SV
(Cougar)
Organizator: Slovenska vojska v sodelovanju s
PGD Gornja Radgona

9.00 – 17.00 / zunanji prostor pri hali B,
razstavni prostor URSZR
Predstavitve opreme enot in služb civilne
zaščite ter drugih operativnih sestavov za
zaščito, reševanje in pomoč
8.00 – 14.00 / zunanji prostor pri hali C2
Tekmovanje enot širšega pomena
Organizator: Uprava RS za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenija in združenje slovenskih poklicnih gasilcev

Sobota, 25.9.2021

9.00 – 17.00 / hala A in zunanji razstavni
prostor pred halo A, razstavni
prostor Slovenske vojske
• Statične predstavitve enot in poklicev v
Slovenski vojski
• Streljanje z zračno puško
• Otroški kotiček
• Streljanje z zračno puško in NOPTEL-om
• Predstavitev vojaške opreme, vozil, strojev

9.00 / zunanji prostor na sejmišču
Kuhanje različnih enolončnic v 5 kotlih, ki
se bodo razdelili obiskovalcem
Kuhali bodo: PVD Sever za Pomurje, Območno
združenje veteranov vojne za Slovenijo, Območno združenje slovenskih častnikov Gornja
Radgona, Ljutomer, Murska Sobota, Lendava

9.00 – 17.00 / hala A, razstavni prostor Policije
• Praktični prikazi postopka in prvin samoobrambe, možnost preizkusa očal za simulacijo stanja alkoholiziranosti, ogled
postopka odkrivanja prstnih odtisov in
sledi kaznivih dejanj,
• svetovanje glede zaposlovanja v policiji ter
informacije o pogojih za prijavno na razpise
za: kandidate za policiste, policiste nadzornike državne meje in pomožne policiste,
• Razstava o zgodovini milice in policije,
• Otroški kotiček, kjer malčki lahko svoje
prometno znanje preizkusijo na otroškem
prometnem poligonu in se slikajo s policijskima maskotama – »policistom« Leonom
in »policistko« Piko.

9.00 – 14.00 / zunanji prostor
Tekmovanje gasilskih dvojic Fire Combat
Organizator: Gasilska zveza Slovenije
10.00 – 16.00 / zunanji prostor, vojaška kuhinja
Priprava vojaškega obroka (enolončnica) in
delitev degustacijskega obroka
10.30 – 10.45 / Osrednji poligon
Spretnostna vožnja policista motorista
10.45 -11.00 / Osrednji poligon
Predstavitev GARDE Slovenske vojske s
posebnimi postrojitvenimi pravili
11.00 – 15.00 / hala A, razstavni prostor
Slovenske vojske
Predstavitev Športne enote SV: Krampl Mia
(športno plezanje), Mišmaš Maruša (atletika), Štangar Maruša (judo), Tina Mrak (jadranje), Horvat Žiga (kolesarstvo)

9.00 – 17.00 / zunanji prostor 1 pri hali A,
razstavni prostor Policije
• Predstavitev vozil in opreme različnih
enot (prometne policije, mejne policije,
posebne policijske enote, specialne enote,
letalske enote),
• Predstavitev policistov konjenikov in vodnikov službenih psov;

11.00 – 11.45 / Osrednji poligon
Dinamična predstavitev Slovenske vojske
(taktični del)
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12.00 – 12.40 / Prireditveni prostor pred upravo
Nastop Orkestra Slovenske vojske
12.00 – 15.00 / zunanji prostor
Vožnja z vojaškimi vozili (SVARUN, VALUK)
13.00 – 13.30 / razstavni prostor Uprave RS za
zaščito in reševanje pri hali B
Dinamična predstavitev gasilskega vozila z
opremo za nevarne snovi PGE Celje in
opreme za posredovanje ob COVID-19
Organizator: Uprava RS za zaščito in reševanje
v sodelovanju z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev in PGE Celje ter CZR Domžale
14.45 – 15.00 / Osrednji poligon
Spretnostna vožnja policista motorista
15.00 – 15.45 / Osrednji poligon
Dinamična predstavitev Slovenske vojske
(taktični del)
17.00 – 17.30 / Prireditveni prostor pred upravo
Zaključna slovesnost z nastopom Policijskega
orkestra ob zaprtju 8. Mednarodnega sejma
obrambe, varovanja, zaščite in reševanja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe
programa.
Zadnja sprememba 20. 9. 2021
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2
Seznam razstavljavcev
po razstavnih prostorih
List of Exhibitors Grouped
by Exhibition Space
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SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO RAZSTAVNIH PROSTORIH /
LIST OF EXHIBITORS GROUPED BY EXHIBITION SPACE

Prostor
Space

Razstavljavec
Exhibitor

A/
A2/305
Z1/1000
A2/304
A2/300
A2/301
* A2/304
* A2/302

72. brigada Slovenske vojske, Ramovševa ulica 2, SI-2000 Maribor, Slovenija

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Sorazstavljavec
*Co-Exhibitor

Advantage Austria Ljubljana, Prešernova cesta 23, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Arex d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 7, SI-8310 Šentjernej, Slovenija
ARGE Sicherheit und Wirtschaft, Avstrija / Advantage Austria Ljubljana
ARTIFEX Szimulációs és Kiképzési Rendszerek Kft., Madžarska /
VEX - Military Technology Trade Agency Ltd.

Z1/1010
Z1/1014
A1/200 ASC Technologies AG, Slovenija / Kompas Telekomunikacije d.o.o.
Z1/1006 AtmoLab d.o.o., Slovenija / OneDrone d.o.o.
A2/302 AXON KÁBELGYÁRTÓ Kft., Madžarska /
VEX - Military Technology Trade Agency Ltd.
Z1/1010
Z1/1014
A2/304 Bären Industriebatterie GmbH, Avstrija / Advantage Austria Ljubljana
Z1/1012 Bijol d.o.o., Livarska cesta 17, SI-2367 Vuzenica, Slovenija
A1/211 C-ASTRAL d.o.o., Slovenija / Perigon d.o.o.
A2/304 CNS - Solutions & Support GmbH, Avstrija / Advantage Austria Ljubljana
A1/209 CODEX Technologies, d.o.o., Savska loka 20, SI-4000 Kranj, Slovenija
A2/302 Continest Technologies Zrt., Madžarska /
VEX - Military Technology Trade Agency Ltd.
Z1/1010
Z1/1014
A2/303 Croatian Competitiveness Cluster of Defence Industry, Industrijska zona 3,
HR-40323 Prelog, Hrvaška
A2/303 Čateks d.d. Čakovec, Hrvaška /
Croatian Competitiveness Cluster of Defence Industry
A1/203 Dat-Con d.o.o., Cvetlična ulica 52, SI-3313 Polzela, Slovenija
A2/303 DEMIL Tech d.o.o., Hrvaška /
Croatian Competitiveness Cluster of Defence Industry
A2/303 DOK-ING d.o.o., Hrvaška / Croatian Competitiveness Cluster of Defence Industry
A2/311 Dr. Nemo d.o.o., Štrekljeva ulica 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Z1/1004 Dräger Slovenija d.o.o., Slovenija / WEBO.SI d.o.o.
A1/212 Elektronika Naglič d.o.o., Goričica pri Ihanu 44, SI-1230 Domžale, Slovenija
Z1/1006 ElevonX d.o.o., Slovenija / OneDrone d.o.o.
A2/311 Environics OY, Finska / Dr. Nemo d.o.o.
Z1/1004 EURO GV d.o.o., Slovenija / WEBO.SI d.o.o.
A1/206 Franz Achleitner-Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH, Innsbrucker Strasse 94,
A-6300 Wörgl, Avstrija
A2/303 Galko d.o.o., Hrvaška / Croatian Competitiveness Cluster of Defence Industry
A2/302 GAMMA Zrt., Madžarska / VEX - Military Technology Trade Agency Ltd.
Z1/1010
Z1/1014
B/ Gasilska zveza Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija
B/ Gasilska zveza Slovenije, Tržaška cesta 221, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
16

SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO RAZSTAVNIH PROSTORIH /
LIST OF EXHIBITORS GROUPED BY EXHIBITION SPACE

Prostor
Space

Razstavljavec
Exhibitor

*Sorazstavljavec
*Co-Exhibitor

* A2/302 Genevation Aircraft Kft., Madžarska /
VEX - Military Technology Trade Agency Ltd.
* Z1/1010
* Z1/1014
* A2/304 GIHMM GmbH, Avstrija / Advantage Austria Ljubljana
A1/218 Group 22 d.o.o., Babičeva ulica 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
* A1/210 Guardiaris d.o.o., Slovenija / Panna Plus d.o.o.
* A1/216 Hans Wilms GmbH & Co. KG, Nemčija / IMEXA d.o.o.
* A2/302 HDT Védelmi Ipari Kft., Hirtenberger Defence, Madžarska /
VEX - Military Technology Trade Agency Ltd.
* Z1/1010
* Z1/1014
* A2/304 Hitzinger Electric Power GmbH, Avstrija / Advantage Austria Ljubljana
* A2/302 HM Arzenál Zrt., Madžarska / VEX - Military Technology Trade Agency Ltd.
* Z1/1010
* Z1/1014
* A2/302 HM Currus Zrt., Madžarska / VEX - Military Technology Trade Agency Ltd.
* Z1/1010
* Z1/1014
* A2/303 HS Produkt d.o.o., Hrvaška /
Croatian Competitiveness Cluster of Defence Industry
* A2/302 HT Division Zrt., Madžarska / VEX - Military Technology Trade Agency Ltd.
* Z1/1010
* Z1/1014
A1/216 IMEXA d.o.o., Zaloška cesta 163, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
* Z1/1003 InStock Net, Slovenija / MOVO d.o.o.
* Z1/1003 Iveco Defence Vehicles S.p.a., Italija / MOVO d.o.o.
A1/200 Kompas Telekomunikacije d.o.o., Pot k sejmišču 30,
SI-1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
* A1/200 L3 Harris Technologies, Velika Britanija / Kompas Telekomunikacije d.o.o.
* A1/208 Leatherman, Združene države Amerike / RT-TRI, d.o.o.
* A1/208 Ledlenser GmbH, Slovenija / RT-TRI, d.o.o.
* A2/304 LPV GmbH, Avstrija / Advantage Austria Ljubljana
Z1/1001a Magnus Aircraft, Hrsz 08/8., H-7666 Pogány, Madžarska
Z1/E Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p., Štefana Kovača 22,
SI-9000 Murska Sobota, Slovenija
A1/202 MF Plus d.o.o., Pot k sejmišču 30, SI-1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
Z1/1002
A1/207 Mil SIstemika Informacijske rešitve d.o.o., Zemljemerska ulica 10,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
* A1/207 MilDef, Švedska / Mil SIstemika Informacijske rešitve d.o.o.
A/ Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, Štefanova ulica 2,
SI-1501 Ljubljana, Slovenija
Z1/1013
B/ Ministrstvo za obrambo RS - Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Z1/1001
* A1/212 Motorola Solutions, Inc., Združene države Amerike / Elektronika Naglič d.o.o.
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SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO RAZSTAVNIH PROSTORIH /
LIST OF EXHIBITORS GROUPED BY EXHIBITION SPACE

Prostor
Space

Razstavljavec
Exhibitor

*Sorazstavljavec
*Co-Exhibitor

* A1/200 Motorola Solutions, Inc., Združene države Amerike /
Kompas Telekomunikacije d.o.o.
Z1/1003 MOVO d.o.o., Ob gozdu 19a, SI-2352 Selnica ob Dravi, Slovenija
A1/213 Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Z1/ Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
SI-1520 Ljubljana, Slovenija
A1/201 Novatel, družba za informacijske tehnologije d.o.o., Bukovžlak 101,
SI-3000 Celje, Slovenija
* A2/314 Območno združenje slovenskih častnikov Gornja Radgona, Slovenija /
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona
* A2/314 Območno združenje slovenskih častnikov Lendava, Slovenija /
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona
* A2/314 Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer, Slovenija /
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona
* A2/314 Območno združenje slovenskih častnikov Murska Sobota, Slovenija /
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona
* A2/314 Območno združenje veteranov vojne za Slovenije Ljutomer, Slovenija /
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona
A2/314 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona, Partizanska 12,
SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija
* A2/314 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota, Slovenija /
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona
* A2/314 Območno združenje veteranov vojne za Slovenjo Lendava, Slovenija /
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona
Z1/B Okrepčevalnica Rocky John William Dremelj s.p., Prešernova cesta 1z,
SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija
Z1/1006 OneDrone d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 36, SI-1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija
A2/313 Ortomedica d.o.o., Gosposka ulica 9, SI-2000 Maribor, Slovenija
A2/320 Ortoroma, Tatjana Mali s.p., Sokolska ulica 46, SI-2000 Maribor, Slovenija
* A1/216 P team d.o.o., Slovenija / IMEXA d.o.o.
A1/210 Panna Plus d.o.o., Podjunska ulica 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
A1/211 Perigon d.o.o., Vojkova cesta 58, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
A2/306 Petre šotori - hale d.o.o., Čeplje 51, SI-3305 Vransko, Slovenija
* Z1/1009 PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH, Nemčija / Svit - Zolar, d.o.o.
* Z1/1003 Pitagone, Belgija / MOVO d.o.o.
* A2/312 Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ, Poljska / Veleposlaništvo Republike Poljske
A2/307 Poplave stop - protipoplavna zaščita, Hidrotehnika Janko, Pavel Janko s.p.,
Na trgu 51, SI-3330 Mozirje, Slovenija
Z1/C Posredovanje Gugi, Vladimir Dlouhy s.p., Lomanoše 44c,
SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija
* A2/314 Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota, Slovenija /
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona
A1/215 Prevent & Deloza d.o.o., Kosova ulica 14, SI-3000 Celje, Slovenija
* A2/302 Pro Patria Electronics Kft., Madžarska /
VEX - Military Technology Trade Agency Ltd.
* Z1/1010
* Z1/1014
18

SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO RAZSTAVNIH PROSTORIH /
LIST OF EXHIBITORS GROUPED BY EXHIBITION SPACE

Prostor
Space

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*

Razstavljavec
Exhibitor

*Sorazstavljavec
*Co-Exhibitor

A2/309 Proarmis d.o.o., Pekel 20, SI-2000 Maribor, Slovenija
A2/310
Z1/R Radio Murski val, d.o.o., Ul. Arhitekta Novaka 13,
SI-9000 Murska Sobota, Slovenija
A1/212 RAM Mounts, Združene države Amerike / Elektronika Naglič d.o.o.
A2/302 Rheinmetall Hungary Zrt., Madžarska /
VEX - Military Technology Trade Agency Ltd.
Z1/1010
Z1/1014
A2/303 RIZ PE d.o.o., Hrvaška / Croatian Competitiveness Cluster of Defence Industry
A1/207 Rolatube, Velika Britanija / Mil SIstemika Informacijske rešitve d.o.o.
Z1/1011 ROSENBAUER, d.o.o., Ljutomerska cesta 6, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija
A2/302 Rotors & Cams Kft., Madžarska / VEX - Military Technology Trade Agency Ltd.
Z1/1010
Z1/1014
A2/304 Rottner Tresor GmbH, Avstrija / Advantage Austria Ljubljana
A1/208 RT-TRI, d.o.o., Borovec 31, SI-1236 Trzin, Slovenija
A2/311 Serestech AB, Švedska / Dr. Nemo d.o.o.
Z1/1005 Simon Fekonja, s.p., Trg osvoboditve 16, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija
A1/209 Sinergija MCI, d.o.o., Savska loka 20, SI-4000 Kranj, Slovenija
A2/302 SkillDict Zrt., Madžarska / VEX - Military Technology Trade Agency Ltd.
Z1/1010
Z1/1014
Z1/D Sladoledarna, Milaim Derviši s.p., Partizanska cesta 3,
SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija
A1/208 Stanley-PMI, Slovenija / RT-TRI, d.o.o.
A1/218 Stroka d.o.o., Slovenija / Group 22 d.o.o.
Z1/1009 Svit - Zolar, d.o.o., Stogovci 5, SI-2323 Ptujska Gora, Slovenija
A1/212 Swissphone Wireless AG, Švica / Elektronika Naglič d.o.o.
A2/303 Šestan-Busch d.o.o., Hrvaška /
Croatian Competitiveness Cluster of Defence Industry
Z1/A Šiviljski atelje mici, Maja Holc s.p., Kerenčičeva ulica 14,
SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija
A2/311 Timilon Corporation, Združene države Amerike / Dr. Nemo d.o.o.
A2/303 Utilis, d.o.o., Hrvaška / Croatian Competitiveness Cluster of Defence Industry
A2/312 Veleposlaništvo Republike Poljske, Bežigrad 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
A2/302 VEX - Military Technology Trade Agency Ltd., Fő u. 14-18. Building A ép.,
H-1011 Budapest, Madžarska
Z1/1010
Z1/1014
A1/214 Vistler d.o.o., pp 55, Korenova c. 5, SI-1241 Kamnik, Slovenija
A1/216 Völkel GmbH, Nemčija / IMEXA d.o.o.
Z1/1004 Webo Maribor d.o.o., Slovenija / WEBO.SI d.o.o.
Z1/1004 WEBO.SI d.o.o., Pod Hruševco 44G, SI-1360 Vrhnika, Slovenija
A2/314 Združenje borcev za vrednoste NOB Gornja Radgona, Slovenija /
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona
A2/314 Združenje borcev za vrednoste NOB Lendava, Slovenija /
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona
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LIST OF EXHIBITORS GROUPED BY EXHIBITION SPACE

Prostor
Space

Razstavljavec
Exhibitor

*Sorazstavljavec
*Co-Exhibitor

* A2/314 Združenje borcev za vrednoste NOB Ljutomer, Slovenija /
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona
* A2/314 Združenje borcev za vrednoste NOB Murska Sobota, Slovenija /
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona
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Načrti razstavnih prostorov
Plans of the Exhibition Spaces
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NAČRT RAZSTAVIŠČA / PLAN OF THE FAIRGROUND
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PROGRAM PO PROSTORIH / PROGRAMME BY EXHIBITION SPACES
HALA A

HALL A

Slovenska Vojska
Predstavitev poveljstev in enot ter najnovejše opreme Slovenske vojske.
Predstavitev vojaških poklicev, pogojev in postopka zaposlitve za poklicne vojake in prostovoljne pogodbene rezerviste.
Predstavitev Vojaškega muzeja.
Predstavitev vrhunskih športnikov, zaposlenih v Slovenski
vojski.
Dejavnosti za obiskovalce: streljanje na simulatorjih, trenažerjih, merjenje krvnega
tlaka in srčnega utripa, svetovanje o telesni teži in prehranjevanju.

Slovenian Armed Forces
Presentation of commands and units of the Slovenian
Armed Forces and their newest equipment.
Presentation of military professions, requirements and employment procedure for professional soldiers and volunteer
contractual reservists.
Presentation of the Military Museum.
Presentation of top athletes employed in the Slovenian
Armed Forces.
Activities for visitors: Simulator shooting, training machines, blood pressure and heart beat measurements, body
weight and nutrition consulting.

Policija
Predstavitev dela, vozil, opreme in službenih živali slovenske Policije.
Predstavitev preventivnih projektov Policije.
Predstavitev mednarodnega policijskega združenja IPA in
Policijskega veteranskega združenja SEVER.
Razstava o aktivnostih Policije med osamosvojitveno vojno,
razstava policijskih insignij, razstava vozil nekdanje milice.
Preventivni nasveti, preizkus alkotesta, preizkus očal, ki simulirajo stanje alkoholiziranosti.

Slovenian National Police Forces
Presentation of Police’s work, vehicles, equipment and
work animals.
Presentation of Police prevention projects.
Presentation of the International Police Association - IPA
and of SEVER, the Association of Police Veteran Societies.
Exhibition on Police activities during the Slovenian independence war, exhibition of police insignias, presentation of
the Militia vehicles.
Activities for visitors: Suggestions for traffic safety, breath
testing, testing of goggles stimulating DIU.

HALA A1, A2
Komercialne predstavitve: oprema in pripomočki za
obrambne in varnostne namene, namene zaščite in reševanja ter osebne zaščite in zaščite premoženja.
Dejavnosti za obiskovalce: streljanje z zračno puško.

HALLS A1, A2
Commercial presentations: Equipment and devices for defence and safety purposes, protection and rescue,
personal protection and protection of property.
Activities for visitors: Air-gun shooting.

HALA B
Predstavitev Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilske zveze Slovenije, Gasilske zveze Gornja Radgona.
Predstavitev dela organov in sistema varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter opreme tehnično reševalnih enot.
Predstavitev zaščite pred visokimi vodami in reševanja iz
vode in na vodi.
Predstavitev izobraževanja za predšolsko in šolsko mladino
za osebno in vzajemno zaščito. Muzejska zbirka gasilskih
vozil in opreme.
Gasilska orodja in oprema, prapori.

HALL B
Presentation of the Administration for Civil Protection and
Disaster Relief of the Republic of Slovenia, the Association of
Fire Fighters of Slovenia, Fire Fighters of Gornja Radgona.
Presentation of operations of the bodies and system of protection from natural and other disasters and of the technical
equipment of the rescue units.
Presentation of flood protection and rescue from and on water.
Presentation of education possibilities for preschool and
school children in personal and mutual protection. Museum
collection of fire-engines and equipment.
Fire-rescue tools and equipment, banners.

Zunanji razstavni prostor
1 - Predstavitev poveljstev in enot ter najnovejše opreme
Slovenske vojske.
2 - Predstavitev dela, vozil, opreme in službenih živali slovenske Policije, dinamične predstavite Policije.
3 - Predstavitev dela, vozil in opreme Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
4 - Komercialne predstavitve: oprema in pripomočki za
obrambne in varnostne namene, gasilska vozila in
oprema, vojaška vozila.

Outdoor exhibition space
1 - Presentation of commands and units of the Slovenian
Armed Forces and their newest equipment.
2 - Presentation of work, vehicles, equipment and work animals of the Slovenian National Police Forces, dynamic
presentations.
3 - Presentation of work, vehicles and equipment of the Administration for Civil Protection and Disaster Relief of
the Republic of Slovenia
4 - Commercial presentations: defence and safety equipment
and accessories, fire-engines and equipment, army vehicles.

Poligon
Dinamične predstavitve Slovenske vojske.
Dejavnosti za obiskovalce: vožnje z vojaškimi vozili in vozilom vojaške policije.

Training range
Dynamic presentations of the Slovenian Armed Forces.
Activities for visitors: Test drives with army vehicles and the
military police vehicle.
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72. brigada Slovenske vojske
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Republike Slovenije, Policija

SLOVENSKA VOJSKA

POLICIJA

A1
H

H

POLICIJA

SLOVENSKA VOJSKA

POLICIJA

A1
POLICIJA

H

SLOVENSKA VOJSKA
H

VHOD,IZHOD

24

SLOVENSKA VOJSKA

HALA A1 / HALL A1

P
OBISKOVALCI
VISITORS

STADION
AVSTRIJ A

Mladinska ulica

C

P

P

OBISKOVALCI
VISITORS

C1

C2

C3

VH

OBISKOVALCI
VISITORS

D

VK

B
P
P

OP

OBISKOVALCI
VISITORS

P

OBISKOVALCI
VISITORS

4

P

RAZSTAVLJ AVCI
EXHIBITOR

P

PRESS / VIP

POŠTA
POST

i 2 1

VHOD
Entry

3

A

A1

A2

WC

P

RAZSTAVLJ AVCI / EXHIBITOR

C

200
201
202
203
206
207
208
209

Kompas Telekomunikacije d.o.o.
Novatel, družba za informacijske
tehnologije d.o.o.
MF Plus d.o.o.
Dat-Con d.o.o.
Franz Achleitner-Fahrzeugbau und
Reifenzentrum GmbH
Mil SIstemika Informacijske rešitve d.o.o.
RT-TRI, d.o.o.
CODEX Technologies, d.o.o.

209
210
211
212
213
214
215
216
218

WC
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Sinergija MCI, d.o.o.
Panna Plus d.o.o.
Perigon d.o.o.
Elektronika Naglič d.o.o.
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Vistler d.o.o.
Prevent & Deloza d.o.o.
IMEXA d.o.o.
Group 22 d.o.o.
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300
301
302
303
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307

Arex d.o.o. Šentjernej
Arex d.o.o. Šentjernej
VEX - Military Technology Trade
Agency Ltd.
Croatian Competitiveness Cluster of
Defence Industry
Advantage Austria Ljubljana
72. brigada Slovenske vojske
Petre šotori - hale d.o.o.
Poplave stop - protipoplavna zaščita,
Hidrotehnika Janko, Pavel Janko s.p.

309
310
311
312
313
314
320

Proarmis d.o.o.
Proarmis d.o.o.
Dr. Nemo d.o.o.
Veleposlaništvo Republike Poljske
Ortomedica d.o.o.
Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Gornja Radgona
Ortoroma, Tatjana Mali s.p.
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Gasilska zveza Gornja Radgona
Gasilska zveza Slovenije
Ministrstvo za obrambo RS - Uprava RS
za zaščito in reševanje

• Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,
Mobilna enota ekološkega laboratorija - MEEL
• Civilna zaščita RS - Enota za prečrpavanje vode modul SI-HCP
• Civilna zaščita RS - Državna enota za varstvo pred
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi – DEvNUS;
• Civilna zaščita RS - EHI-MUSAR
• Civilna zaščita RS – EHI - Ekipa za IKT podporo
• Civilna zaščita RS – EHI – Ekipa za tehnično
potapljanje
• Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
• Poklicna gasilska enota Celje - PGE Celje
• Center za zaščito in reševanje Domžale - CZR Domžale
• Gasilska zveza Gornja Radgona
• PGD Gornja Radgona
• Civil Protecition of Friuli Venezia Giulia Region, Italy
• Ministrstvo unutrašnjih poslova RH, Ravnateljstvo
Civilne zaštite
• idr. organi, enote in službe Civilne zaščite na
državnem in regijskem nivoju ter operativni
sestavi društev in nevladnih organizacij

Strokovne predstavitve:
• Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
• Gasilska zveza Slovenije
• Združenje slovenskih poklicnih gasilcev
• Rdeči križ Slovenije skupaj z OZ RKS Gornja
Radgona
• Slovenska potapljaška zveza, Podvodna reševalna
služba – PRS PZS
• Kinološka zveza Slovenije, Komisija za reševalne
pse – KZS ERPS
• Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna
služba - JZS JRS
• Zveza radioamaterjev Slovenije, ekipa ARON Pomurje - ZRS
• Institut Jožef Stefan, Ekološki laboratorij z mobilno enoto – ELME

Tovorni vhod
H

WC

400
VHOD
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RADIO

H
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Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
1000 72. brigada Slovenske vojske
1001 Ministrstvo za obrambo RS - Uprava RS
za zaščito in reševanje
1001aMagnus Aircraft
1002 MF Plus d.o.o.
1003 MOVO d.o.o.
1004 WEBO.SI d.o.o.
1005 Simon Fekonja, s.p.
1006 OneDrone d.o.o.
1009 Svit - Zolar, d.o.o.
1010 VEX - Military Technology Trade
Agency Ltd.
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1011 ROSENBAUER, d.o.o.
1012 Bijol d.o.o.
1013 Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija
1014 VEX - Military Technology Trade
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Šiviljski atelje mici, Maja Holc s.p.
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Okrepčevalnica Rocky John William
Dremelj s.p.
C
Posredovanje Gugi, Vladimir Dlouhy s.p.
D
Sladoledarna, Milaim Derviši s.p.
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Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p.
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Radio Murski val, d.o.o.
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72. BRIGADA SLOVENSKE VOJSKE
A/, A2/305, Z1/1000
Ramovševa ulica 2, SI-2000 Maribor, Slovenija

Predstavitev Slovenske vojske in opreme

ADVANTAGE AUSTRIA LJUBLJANA

Na Avstrijskem razstavnem prostoru se predstavlja sedem avstrijskih podjetij, ki nudijo akumulatorje, agregate, generatorje, konvektorje,
merilne inštrumente za meritev radioaktivnosti,
satelitske telefone, satelitski internet, trezorje in
omare za orožje, software rešitve za primere nesreč in kriznih situacij.

A2/304
Prešernova cesta 23, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01/513 9770, Fax: 01/513 9780
ljubljana@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/si
Sorazstavljavec / Co-exhibitor
ARGE Sicherheit und Wirtschaft, Wien, Avstrija
Bären Industriebatterie GmbH, Villach, Avstrija
CNS - Solutions & Support GmbH, Wien, Avstrija
GIHMM GmbH, Spillern, Avstrija
Hitzinger Electric Power GmbH, Linz, Avstrija
LPV GmbH, Neunkirchen, Avstrija
Rottner Tresor GmbH, St. Georgen im Attergau,
Avstrija

AREX d.o.o. ŠENTJERNEJ
A2/300, A2/301
Trubarjeva cesta 7, SI-8310 Šentjernej, Slovenija
Fax: 07/393 3451
grega.kralj@arex.si
www.arex.si

Kratkocevno orožje (pištole), trening strelivo
(Manevrsko strelivo, neubojno strelivo).

BIJOL d.o.o.
Z1/1012
Livarska cesta 17, SI-2367 Vuzenica, Slovenija
Tel.: 02/6210 874, Fax: 02/879 0158
info@bijol.si
www.bijol.si

Samonakladalci, tovorna vozila z dvigalom, logostična vozila
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CODEX TECHNOLOGIES, d.o.o.
A1/209
Savska loka 20, SI-4000 Kranj, Slovenija
info@co2dex.com
www,co2dex.com

Celostni program vzdrževanja osebne zaščitne
gasilske opreme.

CROATIAN COMPETITIVENESS
CLUSTER OF DEFENCE INDUSTRY

Najnovejši razvoj na področju raziskav in razvoja, financiran iz ESIF v programu vojakov /
policistov / civilne zaščite: zaščitne čelade, zaščitne maske, program za tekstil in dodatke, kamere, kibernetski program itd.

A2/303
Industrijska zona 3, HR-40323 Prelog, Hrvaška
Tel.: 00385 9/9218 3985
predsjednik@hkkoi.hr
www.hkkoi.hr
Sorazstavljavec / Co-exhibitor
Čateks d.d. Čakovec, Čakovec, Hrvaška
DEMIL Tech d.o.o., Gospič, Hrvaška
DOK-ING d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Galko d.o.o., Mali Bukovec, Hrvaška
HS Produkt d.o.o., Karlovac, Hrvaška
RIZ PE d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Šestan-Busch d.o.o., Prelog, Hrvaška
Utilis, d.o.o., Zagreb, Hrvaška
DAT-CON d.o.o.
A1/203
Cvetlična ulica 52, SI-3313 Polzela, Slovenija
Tel.: 03/7033 300, Fax: 03/572 0408
info@dat-con.si
www.dat-con.si; www.dat-con-defence.com

Anti-UAV/Drone sistem, modularni multisenzorski sistem, vrtljiva podnožja, stacionarni observacijski/nadzorni sistemi, mobilni observacijski
/ nadzorni sistemi, C4i programska oprema

DR. NEMO d.o.o.
A2/311
Štrekljeva ulica 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 08/205 5761, Fax: 08/205 5765
dr-nemo@dr-nemo.si
www.dr-nemo.si

Predstavili bomo detektorje nevarnih snovi
ChemPro100 in ChemProX podjetja Environics,
Ramanske identifikatorje Arx podjetja Sertech,
Dekontaminacijska sredstva Fast-Act podjetja Timilon in druge produkte s področja zaščite.

Sorazstavljavec / Co-exhibitor
Environics OY, Mikkeli, Finska
Serestech AB, Lund, Švedska
Timilon Corporation, Bonita Springs, FL, Združene države Amerike
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ELEKTRONIKA NAGLIČ d.o.o.
A1/212
Goričica pri Ihanu 44, SI-1230 Domžale, Slovenija
Tel.: 01/729 2660
info@naglic.si
www.naglic.si

Razstavili bomo lastne produkte: ODM; oddvojeno delovno mesto, NP13D-M; napajalnik radijskih postaj, ERDI-12 in ERDI-1000; vmesnika
za prenos podatkov ion DC-DC pretvornik ter
zastopane produkte: Motorola Solutions radijske
postaje, Swissphone pozivnike in RAM Mounts
nosilce.

Sorazstavljavec / Co-exhibitor
Motorola Solutions, Inc., Chicago, IL, Združene
države Amerike
RAM Mounts, Seattle, WA, Združene države
Amerike
Swissphone Wireless AG, Samstagern, Švica

FRANZ ACHLEITNER-FAHRZEUGBAU UND REIFENZENTRUM GmbH
A1/206
Innsbrucker Strasse 94, A-6300 Wörgl, Avstrija
Tel.: 0043 53/37 66 600, Fax: 0043 53/37 66
600 335
office@achleitner.com
www.achleitner.com

Modificirana in zaščitena posebna vozila

GASILSKA ZVEZA GORNJA
RADGONA
B/
Gasilska cesta 2, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija
Tel.: 02/561 1259
gzradgona@telemach.net

Predstavitev Gasilske zveze Gornja Radgona in
PGD na območju zveze.

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
B/
Tržaška cesta 221, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01/241 9750
gzslovenije@gasilec.net
www.gasilec.net

Podrobnejša predstavitev na strani 69
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GROUP 22 d.o.o.

Group 22 d.o.o. že 20 let zastopa svetovno
znane proizvajalce različne opreme znotraj
obrambne industrije, kot npr. Aimpoint®,
Rheinmetall Defence, 3M Peltor, General Dynamics – Simunition, Theissen Training Systems,
Marathon Targets, Lowa itd. Sorazstavljalec –
Stroka d.o.o. – v sodelovanju z Group 22 d.o.o.
razvija dovršeno programsko opremo za Hololens očala, s pomočjo katere bi se v prihodnosti
lahko izboljšalo načrtovanje različnih vojaških
taktik in usposabljanja na terenu.

A1/218
Babičeva ulica 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01/420 2222, Fax: 01/420 2220
oprema@group22.si
www.group22.si
Sorazstavljavec / Co-exhibitor
Stroka d.o.o., Radlje ob Dravi, Slovenija

IMEXA d.o.o.
A1/216
Zaloška cesta 163, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01/546 1050, Fax: 01/546 5109
info@imexa.si
www.imexa.si

Oprema za dvigovanje in povezovanje tovora,
grelci in razvlažilci prostorov, tarče iz lesa in kartona, aluminjasti prevozni odri, svedri, navojno
orodje

Sorazstavljavec / Co-exhibitor
Hans Wilms GmbH & Co. KG, Mönchengladbach, Nemčija
P team d.o.o., Log pri Brezovici, Slovenija
Völkel GmbH, Remscheid, Nemčija

KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.

Specialna radio-komunikacijska oprema in sistemi za izpolnjevanje trenutnih in prihodnjih
zahtev vojaških, policijskih in gasilskih sil; Vojaške taktične radijske postaje in sistemi proizvajalca L3HARRIS - HARRIS Corporation RF,
radijske postaje in sistemi proizvajalca MOTOROLA Solutions, snemalna tehnika proizvajalca
ASC Technologies AG, snemalna tehnika proizvajalca VIDICODE, audio oprema proizvajalca
SENSEAR, audio in video oprema proizvajalca
CEOTRONICS, IT rešitve INTESO in ostalo

A1/200
Pot k sejmišču 30, SI-1231 Ljubljana-Črnuče,
Slovenija
Tel.: 01/530 3110, Fax: 01/530 5826
mail@kompas-telekom.si
www.kompas-telekom.com
Sorazstavljavec / Co-exhibitor
ASC Technologies AG, Hösbach, Slovenija
L3 Harris Technologies, Winnersh, Wokingham, Velika Britanija
Motorola Solutions, Inc., Chicago, IL, Združene
države Amerike

33

RAZSTAVNI PROGRAM / EXHIBITION PROGRAMME

MAGNUS AIRCRAFT

Magnus Aircraft spreminja razmišljanje ljudi o
letenju. Na podlagi priznanega madžarskega letalskega znanja in sodobnih tehnologij ustvarjamo privlačna in ekonomična letala, ki
najširšemu krogu ljudi omogočajo, da najdejo
svojo osebno radost v letenju. Poslanstvo Magnusa je zagotoviti izbiro letal, ki glede na zmogljivost letenja, porabo goriva in varnost letenja
presegajo vse ostale trenutne modele, poleg tega
pa ima zelo okolju prijazen dizajn. V Magnusu v
največji možni meri skrbimo za potrebe strank.
Naš primarni cilj je, da se od začetka osredotočimo na kakovost; pri tem pa so enako pomembni udobje, varnost in zanesljivost. Z
nenehnim izboljševanjem naših izdelkov in poslovanja želimo ohraniti in okrepiti zaupanje
naših strank.

Z1/1001a
Hrsz 08/8., H-7666 Pogány, Madžarska
Tel.: 0036 30/412 1129
info@magnus-aircraft.com
www.magnusaircraft.com

MEDIČARSTVO CELEC,
GREGOR CELEC s.p.
Z1/E
Štefana Kovača 22, SI-9000 Murska Sobota,
Slovenija
Tel.: 02/532 1352
info@medicarstvo-celec.si
www.medicarstvo-celec.si

Medenjaki in figuralno pecivo so izdelani ročno
po starodavni recepturi iz skrbno izbranih sestavin brez dodanih aditivov in konzervansov. Izdelava medenjakov z dodanimi začimbami,
oblitih ali polnjenih s čokolado. Izdelki se ponašajo s certifikatom Domače obrti in Art&Craft
Slovenija.

MF PLUS d.o.o.
A1/202, Z1/1002
Pot k sejmišču 30, SI-1231 Ljubljana-Črnuče,
Slovenija
Tel.: 01/292 6020, Fax: 01/436 6033
info@mfplus.si
www.mfplus.si

Seek Thermal - termo kamere, Lukas Hydraulik
GmbH - baterijsko hidravlično orodje, HNE
Technologie - visokotlačni gasilni sistemi, Dicosy GmbH - Turbo Hydro Jet, BIG - prezračevalniki, Wiss - gasilska vozila, Ogniochron S.A. plavajoče črpalke
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MIL SISTEMIKA INFORMACIJSKE
REŠITVE d.o.o.

Novosti programske opreme za poveljevanje in
kotrolo MIL Sistemika d.o.o. Vojaška IT/računališka oprema MILDEF. Kompozitni antenski
stolpi in tripodi ROLATUBE.

A1/207
Zemljemerska ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01/438 2440, Fax: 01/438 2445
info@milsistemika.com
www.milsistemika.com
Sorazstavljavec / Co-exhibitor
MilDef, Švedska
Rolatube, Velika Britanija
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO RS

Promocija lokalne hrane

Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01/478 9000
gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE,
POLICIJA
A/, Z1/1013
Štefanova ulica 2, SI-1501 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01/428 4000, Fax: 01/251 4330
gp.policija@policija.si
www.policija.si

Policija predstavlja vozila, plovila, službene živali in opremo, ki jo policisti uporabljajo pri
delu. Za obiskovalce pripravljajo več aktivnosti,
na razstavnem prostoru pa dobite tudi informacije o možnostih zaposlitve v policiji. Letos bo
policija obiskovalcem sejma prvič predstavila
novo bojno oklepno vozilo Specialne enote ter
enoto avtocestne policije.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN
REŠEVANJE
B/, Z1/1001
Vojkova cesta 61, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01/471 3322, Fax: 01/431 8117
gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Podrobnejša predstavitev na strani 46
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MOVO d.o.o.

Vozilo IVECO Astra M 250.45 WM 6x6, vozilo
IVECO MUV 70W18, mobilne pregrade PITAGONE, oprema za profesionalne operaterje brezpilotnikov integrirana v vozilo.

Z1/1003
Ob gozdu 19a, SI-2352 Selnica ob Dravi, Slovenija
Tel.: 051/369 282, Fax: 02/671 5161
info@movo.si
www.movo.si
Sorazstavljavec / Co-exhibitor
InStock Net, Slovenija
Iveco Defence Vehicles S.p.a., Bolzano, Italija
Pitagone, Belgija
NACIONALNI INŠTITUT ZA
JAVNO ZDRAVJE
A1/213
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +3861/2441400, Fax: 02/530 2111
info@nijz.si
www.nijz.si

Promocija cepljenja

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.,
LJUBLJANA
Z1/
Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01/4772000, Fax: 01/252 2645
info@nlb.si
www.nlb.si

Bankomat, mobilna banka

NOVATEL, DRUŽBA ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o.

IP telefonija, ASK - EA, M2M, posredovalno
mesto - NOVT4000, SMS "poštar", Novatel MiTeam digitalno sodelovalno in izobraževalno
okolje

A1/201
Bukovžlak 101, SI-3000 Celje, Slovenija
Tel.: 08/280 0822, Fax: 08/280 0821
info@novatel.si, jernej.kenda@novatel.si
www.novatel.si
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OBMOČNO ZDRUŽENJE
VETERANOV VOJNE ZA
SLOVENIJO GORNJA RADGONA
A2/314
Partizanska 12, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija
Tel.: 040/646 645
nikobrus50@gmail.com
www.gornjaradgona.zvvs.si

Predstavitev dejavnosti društev, postavitev razstavne Vone za samostojno Slovenijo 1991 Osamosvojitvena vojna v Pomurju

Sorazstavljavec / Co-exhibitor
Območno združenje slovenskih častnikov Gornja Radgona, Radenci, Slovenija
Območno združenje slovenskih častnikov Lendava, Lendava - Lendva, Slovenija
Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer, Ljutomer, Slovenija
Območno združenje slovenskih častnikov Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija
Območno združenje veteranov vojne za Slovenije Ljutomer, Ljutomer, Slovenija
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija
Območno združenje veteranov vojne za Slovenjo
Lendava, Lendava - Lendva, Slovenija
Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija
Združenje borcev za vrednoste NOB Gornja
Radgona, Gornja Radgona, Slovenija
Združenje borcev za vrednoste NOB Lendava,
Lendava - Lendva, Slovenija
Združenje borcev za vrednoste NOB Ljutomer,
Ljutomer, Slovenija
Združenje borcev za vrednoste NOB Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija

OKREPČEVALNICA ROCKY JOHN
WILLIAM DREMELJ s.p.
Z1/B
Prešernova cesta 1z, SI-9250 Gornja Radgona,
Slovenija

Priprava hitre hrane
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ONEDRONE d.o.o.
Z1/1006
Cesta Andreja Bitenca 36, SI-1210 Ljubljana
Šentvid, Slovenija
Tel.: 041/688 150
info@onedrone.com
www.onedrone.com

Brezpilotni letalniki dji, VTOL brezpilotni letalniki ElevonX, FPV letalniki za prestrezanje, programska oprema Pix4D React za hitro
mapiranje, stabilizirani nosilci kamer Atmolab

Sorazstavljavec / Co-exhibitor
AtmoLab d.o.o., Dravograd, Slovenija
ElevonX d.o.o., Križe, Slovenija

ORTOMEDICA d.o.o.
A2/313
Gosposka ulica 9, SI-2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02/426 0546
info@ortopedica.si
www.ortopedica.si

Brezplačna računalniška diagnoza obremenitev
stopal, izdelava korekcijskih ortopedskih vložkov po meri, na osnovi računalniških meritev

ORTOROMA, TATJANA MALI s.p.
A2/320
Sokolska ulica 46, SI-2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 030/316 583
ortoroma.maribor1@gmail.com

Ortopedski vložki za obutev izdelani po meri

PANNA PLUS d.o.o.

Podjetje Panna d.o.o., ustanovljeno leta 2006, se
je razvilo v vodilno civilno in obrambno pogodbeno podjetje. Povezano je z vodilnimi dobavitelji na svetovnem civilnem, obrambnem in
varnostnem področju. Na podlagi edinstvenih izkušenj in znanja inženirjev na terenu se Panna
Plus osredotoča na zagotavljanje popolnoma prilagojenih rešitev na ključ. Prodajo in tržne dejavnosti dopolnjuje s popolno poprodajno in
servisno podporo. Podjetje dobavlja obrambne
in varnostne sisteme in opremo ter civilno telekomunikacijsko infrastrukturo. Prav tako pa izvaja vse vrste prilagojenega usposabljanja, ki
ustreza najzahtevnejšim potrebam naših strank.
Kot dolgoročni partner Ministrstva za obrambo
RS zagotavlja 24-urno vzdrževanje in podporo
slovenskim oboroženim silam. Ekipa usposobljenih in certificiranih inženirjev deluje v servisni
delavnici Panna Plus ali na spletnem mestu

A1/210
Podjunska ulica 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01/230 3030, Fax: 01/230 3050
info@pannaplus.com
www.pannaplus.com
Sorazstavljavec / Co-exhibitor
Guardiaris d.o.o., Ljubljana, Slovenija
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stranke bodisi v vojašnicah bodisi med njihovim
poslanstvom na terenu. Panna Plus se ponaša z
zmožnostjo dela v kratkih časovnih in v skladu s
proračunskimi zahtevami, hkrati pa ohranja najvišje standarde in zagotavlja optimalne rešitve.

PERIGON d.o.o.
A1/211
Vojkova cesta 58, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01/568 2065
marko@perigon.si
www.perigon.si

Taktični brezpilotni letalniki, sistemi za elektronsko bojevanje, senzorski sistemi za vozila in
plovila

Sorazstavljavec / Co-exhibitor
C-ASTRAL d.o.o., Ajdovščina, Slovenija

PETRE ŠOTORI - HALE d.o.o.

Zaščitni in vojaški šotori različnih dimenzij, zaščitne ograje, hitro-sestavljivi paviljoni, pagode,
paviljoni ter šotorske hale in nadstreški za zagotavljanje nujnih, osovnih pogojev oz. prostora za
namestitev članov štabov in enot civilne zaščite
ter pripadnikov sil za zaščito in reševanje.

A2/306
Čeplje 51, SI-3305 Vransko, Slovenija
Tel.: 03/703 2100, Fax: 03/703 2104
info@petre.si
www.petre.si

POPLAVE STOP - PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA, HIDROTEHNIKA
JANKO, PAVEL JANKO s.p.

Protipoplavne pregrade za zaščito objektov pred
poplavami brez predpriprav. Samopostavljive
lahke protipoplavne vreče za takošno zaščito
pred poplavami. Protipoplavna zaščita pred poplavami kanalizacije.

A2/307
Na trgu 51, SI-3330 Mozirje, Slovenija
Tel.: 040/377 939
pavel@hidrotehnika-janko.si
www.poplave-stop.si
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POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR
DLOUHY s.p.
Z1/C
Lomanoše 44c, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija
Tel.: 041/689 190
posredovanjegugi@gmail.com
www.posredovanjegugi.com

Prodaja majhnih kuhinjskih in gospodijskih pripomočkov (Widia brusi, usnjena galanterija, vse
za dekoracijo sadja in zelenjave, ribeži ...)

PREVENT & DELOZA d.o.o.

Negorljiva zbirka gasilskih oblačil, FIRE
CAT/Ecotact Hunter kolekcija, FIRE CAT/Sniper vojaška in policijska kolekcija

A1/215
Kosova ulica 14, SI-3000 Celje, Slovenija
Tel.: 03/428 0850, Fax: 03/428 0874
info@prevent-deloza.si
www.prevent-deloza.si

PROARMIS d.o.o.
A2/309, A2/310
Pekel 20, SI-2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 051/456 300,
info@proarmis.si
www.proarmis.si

Predstavitev pištol Proarmis: Protarget, Prodymanic, Procarry, Pro75. Predstavitev moderatorjev zvoka (dušilci). Strelišče za zračno orožje.

RADIO MURSKI VAL, d.o.o.
Z1/R
Ul. Arhitekta Novaka 13, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija
Tel.: 02/538 1710, Fax: 02/538 1771
info@murskival.si
www.radiomurskival.si

Radio

ROSENBAUER, d.o.o.
Z1/1011
Ljutomerska cesta 6, SI-9250 Gornja Radgona,
Slovenija
Tel.: 02/256 42850
prodaja@rosenbauer.com
www.rosenbauer.si

Gasilska vozila Rosenbauer GVC 16/25 ET,
GVC 24/50 ET, prenosne črpalke Rosenbauer
Fox, Beauer, elektroagregat RS 9, obleka Fire
max, Fire flex, gasilska čelada Titan, izipihovalec
Fenergy, škornji Boros B4
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RT-TRI, d.o.o.
A1/208
Borovec 31, SI-1236 Trzin, Slovenija
Tel.: 01/530 4000, Fax: 01/530 4010
info@rt-tri.si
www.rt-tri.si

Na sejmu SOBRA 2021 bomo predstavili novosti največjega svetovnega proizvajalca svetilk
Ledlenser. Poudarek bo na novih svetilkah
P&H, Atex (Ex) ekslozijsko varnih svetilkah in
prenosnih svetilih za osvetljevanje prostora. NOVOST – predstavili bomo novo taktično linijo
TFX svetilk, za najzahtevnejše operativne in taktične uporabnike. Iz programa multitools (multi
funkcionalnih orodij) bomo predstavili izbrane
izdelke vodilnega svetovnega proizvajalca Leatherman in njihove najbolj uporabne modele za
operativno-taktične uporabnike. Predstavili
bomo tudi proizvode Stanley - termo steklenice,
flaške in hladilne torbe za različni namene uporabe, ki so vodilni v svetu po kakovosti, funkcionalnosti in specifikacijah. Stanley proizvode
uporabljajo po celem svetu v najtežjih pogojih
za ohranjanje hrane in pijače v pravilnih temperaturah.

Sorazstavljavec / Co-exhibitor
Leatherman, Združene države Amerike
Ledlenser GmbH, Solingen, Slovenija
Stanley-PMI, Seattle, WA, Slovenija

SIMON FEKONJA, s.p.
Z1/1005
Trg osvoboditve 16, SI-2230 Lenart v Slov.
goricah, Slovenija
simon.fekonja@siol.net

Gostinstvo

SINERGIJA MCI, d.o.o.
A1/209
Savska loka 20, SI-4000 Kranj, Slovenija
Tel.: 040/350 334
info@sinergija-mci.si
www.sinergija-mci.si

Potapljaška oprema Aqua Lung in osebna zaščitna in druga oprema za gasilce.

SLADOLEDARNA,
MILAIM DERVIŠI s.p.
Z1/D
Partizanska cesta 3, SI-9250 Gornja Radgona,
Slovenija
Tel.: 041/835 644
jasminadervisi@gmail.com

Sladoled, kava, pop-corn

41

RAZSTAVNI PROGRAM / EXHIBITION PROGRAMME

SVIT - ZOLAR, d.o.o.
Z1/1009
Stogovci 5, SI-2323 Ptujska Gora, Slovenija
Tel.: 02/795 0277, Fax: 02/795 0276
janja.zolar@gmail.com
www.svitzolar.eu

Specialna gasilska vozila, vgradne črpalke, gasilska oprema in tehnika

Sorazstavljavec / Co-exhibitor
PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH,
Jöhstadt, Nemčija

ŠIVILJSKI ATELJE MICI,
MAJA HOLC s.p.
Z1/A
Kerenčičeva ulica 14, SI-9250 Gornja Radgona,
Slovenija
Tel.: 041/982 910
mici.unikat@gmail.com
www.miciunikat.worpress.com

Sladki in slani vaflji, točeni SOFT sladoled,
kava, brezalkoholne in alkoholne pijače.

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE
POLJSKE
A2/312
Bežigrad 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01/436 5450, Fax: 01/436 2521
lublana.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.lublana.msz.gov.pl

Poljska obrambna industrija je ključnega pomena
za varnost države, hkrati pa tudi za gospodarstvo,
še posebej za razvoj in inovacije. S svojimi več kot
300 proizvajalci lahko ponudi celoten spekter
opreme; še posebej poznana in cenjena je po helikopterjih, brezpilotnih letalih in ciljni opremi. Največji ponudnik na Poljskem je PGZ – Polska
Grupa Zbrojeniowa, kapitalska skupina, ki združuje več deset proizvodnih obratov, servisnih objektov in raziskovalnih centrov, ki so ključni za
poljsko obrambno industrijo. Proizvaja inovativne
sisteme in rešitve, ki jih uporabljajo oborožene sile
Republike Poljske in sorodne formacije. Ponudba
PGZ zajema: sodobne radiolokacijske in radarske
sisteme, puške in optoelektroniko, oklepne transporterje na kolesih, topove, zračne sisteme brez
posadke in sisteme, ki podpirajo upravljanje bojišč.
Izdelki PGZ temeljijo na poljskih tehnoloških izumih ter sodelovanju z vodilnimi svetovnimi ponudniki. PGZ je tudi glavni industrijski partner v
programu tehnične posodobitve oboroženih sil Republike Poljske. Pri nakupu in razvoju številnih sistemov, vključno s sistemi zračne obrambe
srednjega dosega za poljske oborožene sile, sodeluje z največjimi podjetji v svetovnem oborožitvenem sektorju. Tako je poljski MANPADS – PPZR

Sorazstavljavec / Co-exhibitor
Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ, Radom, Poljska
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Piorun eden najboljših tovrstnih sistemov na svetu.
V letu 2020 je PGZ kljub pandemiji dosegla odlične rezultate s prihodki v višini 6,45 milijarde
PLN, kar jo uvršča na 20. mesto v Evropi in 71.
na svetovni lestvici proizvajalcev orožja. Ponudbo
tega največjega proizvajalca dopolnjujejo drugi domači proizvajalci.

VEX - MILITARY TECHNOLOGY
TRADE AGENCY Ltd.
A2/302, Z1/1010, Z1/1014
Fő u. 14-18. Building A ép., H-1011 Budapest,
Madžarska
Tel.: 0036 1/201 3271

Izdelki in zmogljivosti madžarske obrambne industrije

Sorazstavljavec / Co-exhibitor
ARTIFEX Szimulációs és Kiképzési Rendszerek
Kft., Madžarska
AXON KÁBELGYÁRTÓ Kft., Madžarska
Continest Technologies Zrt., Madžarska
GAMMA Zrt., Madžarska
Genevation Aircraft Kft., Madžarska
HDT Védelmi Ipari Kft., Hirtenberger Defence,
Madžarska
HM Arzenál Zrt., Madžarska
HM Currus Zrt., Madžarska
HT Division Zrt., Madžarska
Pro Patria Electronics Kft., Madžarska
Rheinmetall Hungary Zrt., Madžarska
Rotors & Cams Kft., Madžarska
SkillDict Zrt., Madžarska

VISTLER d.o.o.
A1/214
pp 55, Korenova c. 5, SI-1241 Kamnik, Slovenija
Tel.: 041/602 306
info@protipoplavne-zascite.si
www.protipoplavne-zascite.si

Protipoplavne zaščite Water-Gate, pregrade za
dela v vodi, izdelki za kontroliranje nevarnih
snovi in vseh ostalh tekočin, izdelki za čiščenje
onesnaženih vod
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WEBO.SI d.o.o.

GVC 16/25, AC, GV1, gasilniki F 500, predstavitveno vozilo Amarok z najsodobnejšo opremo
Dräger

Z1/1004
Pod Hruševco 44G, SI-1360 Vrhnika, Slovenija
Tel.: 01/560 3010, Fax: 01/560 3020
meta@webo.si; info@webo.si
www.webo.si
Sorazstavljavec / Co-exhibitor
Dräger Slovenija d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Slovenija
EURO GV d.o.o., Ilirska Bistrica, Slovenija
Webo Maribor d.o.o., Maribor, Slovenija
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5
Ministrstvo za obrambo republike slovenije
Uprava RS za zaščito in reševanje
Republic of Slovenia, Ministry of Defence
Administration for civil protection and disaster relief
•
Slovenska vojska
Slovenian Armed Forces
•
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Ministry of the Interior, Police
•
Gasilska zveza Slovenije
Slovenian Fire-Fighting Association
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Uprava RS za zaščito in reševanje se bo tudi v
letošnjem letu aktivno vključila v priprave in izvedbo sejemskih in obsejemskih aktivnosti 8.
mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite
in reševanja »SOBRA 2020«, ki bo potekal v
Gornji Radgoni v času od 23.-25.9.2021. Za
aktivnosti sejma bo zagotovila predstavitev dela
organa ter sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

Uprava RS za zaščito in reševanje bo z Gasilsko
zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev organizirala tekmovanje gasilskih
enot širšega pomena s področja tehnične reševanja ob prometnih nesrečah.
Gasilska zveza Slovenije bo predstavila svojo organiziranost in aktivnosti ki jih izvaja na področju požarnega varstva ter širše na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z
gasilskimi zvezami in prostovoljnimi gasilski
društvi. Organizirala bo tekmovanje gasilskih
dvojic, sodelovala pri organizaciji tekmovanja gasilskih enot širšega pomena s področja tehnične
reševanja ob prometnih nesrečah ter organizirala posvet Intervencije in uhajanje plina.
Gasilska zveza Gornja Radgona s PDG Gornja
Radgona bo predstavila svojo organiziranost in
delovanje ter pripravila praktično vajo zaščite in
reševanja skupaj z ostalimi sestavi zaščite in reševanja.

Uprava RS za zaščito in reševanje se bo predstavila na notranjih razstavnih prostorih hale B
(cca 1.000 m2) in na zunanjih razstavnih prostorih ob hali B (cca 1.800 m2). Predstavljene
bodo organiziranost, glavne dejavnosti Uprave
RS za zaščito in reševanje, oprema Civilne zaščite ter operativnih sestavov društev in drugih
nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri nalogah
zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Kot odgovor na podnebne spremembe bo v
okviru varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bodo izpostavljene predvsem novosti in
dobre prakse s področja ozaveščanja, preventive,
zaščite, reševanja in pomoči, ocenjevanja škod po
naravnih in drugih nesrečah, sistema opazovanja,
obveščanja in javnega alarmiranja, informacijskokomunikacijskega sistema, usposabljanja, področja osebne in vzajemne zaščite, raziskav in
razvoja ter mednarodnega sodelovanja.

Izvajale se bodo promocijske aktivnosti povezane z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami za predšolsko in šolsko mladino,
programom informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine za osebno
in vzajemno zaščito ter preventivno akcijo v mesecu oktobru – »mesecu požarne varnosti«. V
sklopu tega bo pripravljen otroški kotiček ter
kviz za najmlajše obiskovalce sejma. Kako ukrepati ob požaru, potresu in poplavi ter kako pravilno poklicati na številko za klic v sili 112, se
bodo na zabaven in nevsiljiv način lahko naučili
predšolski in osnovnošolski otrok prve triade, ki
si bodo ogledali lutkovne predstave »Pikec Ježek
in gasilko Jež«, v izvedbi lutkovnega gledališča
Fru-Fru.

Obiskovalci se bodo lahko podrobneje seznanili
z dejavnostmi in opremo enot, služb in organov
Civilne zaščite ter operativnih sestavov društev
in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo
pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
46

Uprava RS za zaščito in reševanje bo organizirala posvet na temo Krizno komuniciranje ob
podnebno pogojenih nesrečah ter posvet Izzivi
podnebno pogojenih nesreč, ki bosta namenjena
predvsem strokovni javnosti.

Oprema organov, enot in služb Civilne zaščite
ter drugih reševalnih sestavov
• intervencijsko specialno tovorno terensko vozilo s hidravličnim dvigalom Mercedes – Benz
UNIMOG U5300 4x4 (dvigalo Palfinger PK
27002SH-G ter priključki (nosilna košara, polipni grabilec, paletne vilice, hidravlična žaga,
hidravlično kladivo, idr.);
• tovorno terensko vozilo s hidravličnim kotalnim hidravličnim nalagalnikom s teleskopsko
roko IVECO EuroCargo ML150E28WS 4x4
RIGID (nalagalnik Palfinger PALIFT T10);
• specialno tovorno vozilo s hidravličnim dvigalom Mercedes – Benz Actros 4141 (dvigalo
Palfinger PK74002 P);
• specialno tovorno vozilo s hidravličnim dvigalom Mercedes – Benz Arocs 2651L (dvigalo
Palfinger PK 42002 SH);
• specialno tovorno vozilo hidravličnim kotalnim hidravličnim nalagalnikom s teleskopsko
roko in hidravličnim dvigalom Mercedes –
Benz Arocs 2651L (nalagalnik Palfinger
T20A, dvigalo Palfinger PK 27002 SH);
• specialno intervencijsko vozilo (Toyota Hylux
2.4/D 4XD AUT, 4x4) z opremo NUS;
• specialno intervencijsko vozilo (Toyota Hylux
2.4/D 4XD AUT, 4x4) za potrebe Civilne zaščite;
• specialno intervencijsko vozilo (FORD Ranger 2.0 Wildtrack 4x4) za potrebe Civilne zaščite;
• specialno vozilo za IT podporo Civilne zaščite
(Mercedes Benz Sprinter 4x4);
• specialno logistično kombinirano vozilo s hidravlično nalagalno rampo (MAN TGE 3.18
4x4) za potrebe Civilne zaščite;
• terenski delovni stroj UTV s transportno prikolico (BRP CAN AM TRAXTER PRO HD
10T 4x4);
• logistična prikolica (TPLK-18) s hidravlično
nalagalno rampo (Palfinger C1500S) in terenskim viličarjem (Palfinger Crayler BM 214);
• kotalni zabojnik z opremo za tehnično reševanje državne enote MUSAR;
• kotalni zabojnik za opremo visokozmogljive
mobilne črpalne enote (HCP) – enote TR CZ
– EPV oz. slovenske enote modula SI-HCP;
• visokozmogljiva mobilna črpalna enota DIA
AVS tip 650TS;
• visokozmogljiva mobilna črpalna enota Börger tip Clasic FL 1036;

Prav tako se bodo izvajale promocijske aktivnosti na temo obmejnega sodelovanja na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s
predstavitvijo tujih primerov dobre prakse na
področju VNDN (Madžarska, Hrvaška, Češka,
Avstrija idr.) v obliki razstavnih kotičkov ter sejemski obisk tujih strokovnih delavcev iz obmejnih županij in dežel Madžarske, Hrvaške, Italije,
Avstrije idr.
V sklopu navedenih dejavnosti bo podrobneje
predstavljeno:
Predstavitev enot in služb Civilne zaščite ter
drugih reševalnih sestavov
• organi, enote in službe Civilne zaščite na
državnem in regijskem nivoju;
• Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi – DEvNUS;
• Enota za hitre intervencije – EHI - MUSAR;
• Enota za prečrpavanje vode - modul SI-HCP;
• Jamarska reševalna služba - JRS JZS;
• Gorska reševalna služba – GRS GRZS;
• Podvodna reševalna služba – PRS PZS;
• Enota za zaščito in reševanje ob nesrečah s
klorom ter drugimi jedkimi snovmi (TKI
Hrastnik);
• Kinološka zveza Slovenije, Komisija za reševalne pse, MERP, SIP;
• Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije,
Enote reševalnih psov;
• Gasilska zveza Slovenije;
• Združenje slovenskih poklicnih gasilcev;
• Veterinarska fakulteta Ljubljana;
• Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana,
• idr. operativni sestavi društev in nevladnih organizacij;
S strani navedenih razstavljavcev se pričakujejo
dinamične predstavitve njihovega delovanja najmanj 2 x dnevno in sicer 1 x v dopoldanskem
času in 1 x v popoldanskem času – po usklajenem terminskem urniku z ostalimi sodelujočimi
na sejmu.
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• črpalka motorne in električne: MAST NP 8B,
MAST ATP 20R, ŽOLNA tip WOODY idr.,
• prevozni elektroagregat Kirsch GmbH F3M
18kVA;
• reševalni motorni čoln z opremo CZ (DSB
mod. DSB-5,1 SR, Yamaha F60 CETL);
• reševalni Alu motorni čoln z opremo (FLAMMIFER FFB 450, Tohatsu MF 25);
• reševalni motorni čoln z opremo SPZ PRS;
• tehnično reševalno vozilo ZSPG z opremo za
posredovanje ob COVID – 19;
• prikolica za množične nesreče;
• vodne baraže TM2 Vikoma International za
celinske vode;
• mobilna dekontaminacijska postaja DECON 35;
• oprema tehnično reševalnih enot (dvižne blazine, motorne rezalke, ….);
• predstavitveni panoji s področja ukrepanja ob
večjih naravnih in drugih nesreč idr.

• predstavitveni panoji s področja opazovanja
obveščanja in alarmiranja ter informatike in
komunikacij idr.
Izobraževanje, usposabljanje, osebna in
vzajemna zaščita
• predstavitev preventivne akcije »Po potresu
lahko tudi zagori«, ki bo potekala v sklopu
meseca oktobra – meseca požarne varnosti:
• izvedba lutkovnih predstav "Pikec Ježek in
Gasilko Jež" v izvedbi lutkovnega gledališča
Fru-Fru za otroke 4-10 let;
• razdeljevanje promocijskega gradiva v okviru
akcije »Po potresu lahko tudi zagori«:
• zgibanka »Po potresu lahko tudi zagori«,
• družabna igrica Potres,
• ostalo promocijsko gradivo.
• predstavitev vsakoletnega program aktivnosti
informiranja, izobraževanja in usposabljanja
predšolske in šolske mladine za osebno in
vzajemno zaščito:
• predstavitev natečaja likovnih in literarnih
del »Naravne in druge nesreče«,
• predstavitev spletne strani gov.si,
• predstavitev izobraževanja in usposabljanja v
Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje (programi usposabljanj, film o ICZR,
predstavitveni panoji, metodični priročnik za
učitelje izbirnega predmeta VNDN v OŠ v elektronski obliki, priročnik »Psihosocialna pomoč
po nesrečah in drugih kriznih dogodkih«.
• izvedba kviza za predšolsko in šolsko mladino
s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami; vsak dan trajanja sejma bodo izžrebani in nagrajeni sodelujočih otroci;
• predstavitveni panoji s področja izobraževanja
in usposabljanja idr.

Ocenjevanje škode po naravnih in drugih
nesrečah
• predstavitev računalniške aplikacije AJDA;
• predstavitveni panoji s področja naravnih nesreč in ocenjevanja škode idr.
Sistem opazovanja, obveščanja, javnega
alarmiranja ter informacijsko komunikacijski
sistem:
• predstavitev aplikacije 3D-GIS;
• predstavitev aplikacije javno dostopne aplikacija "2D-GIS Analytics";
• predstavitev sistema za Poročanje o Intervencijah in Nesrečah - "SPIN";
• predstavitev aplikacije "POTROG 4" - sistem
za hitro odločanje v primeru potresa;
• predstavitev aplikacije "MASPREM 4" - sistem
za hitro odločanje v primeru zemeljskega plazu;
• predstavitev aplikacije "RAZLITJE" - orodje
za hiter odziv v primeru razlitja;
• predstavitev aplikacije "Nevarne snovi";
• predstavitev aplikacije »112-napotki«;
• predstavitev sistema za opazovanje "SMOK";
• predstavitev sistema eKlic;
• predstavitev sistema javnega alarmiranja –
SIJA (MobSi);
• predstavitev sistema radijskih zvez ZARE in
ZARE+ (analogni in DMR sistem; ročne in
stacionarne radijske postaje, pagerji, mobilni
repetitor,…);

Mednarodno sodelovanje
• predstavitev enostranskega in regionalnega
sodelovanja;
• predstavitev sodelovanja v sklopu Evropske
unije in projektov EU;
• predstavitev sodelovanja v sklopu OZN in
NATO;
• predstavitev tujih primerov dobre prakse na
področju VNDN (Madžarska, Hrvaška, Češka,
Avstrija idr.) v obliki razstavnih kotičkov;
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Raziskovalni, razvojni projekti in EU projekti
• predstavitev projekta »Povečevanje operativne sposobnosti enot za prečrpavanje večjih
količin vode »HCP«« in o projekta uvrstitve
slovenske Enote Civilne zaščite za prečrpavanje vode (modul SI-HCP) v evropski prostovoljni nabor civilne zaščite v okviru
mehanizma Unije na področju civilne zaščite;
• predstavitev zaključenih evropskih projektov
v letu 2020 (MBC/TEC (2016-2020), projekt
TAFF, projekt IPA DRAM in FRISCO 1);
• predstavitev uporabniških aplikacij razvitih v
sklopu raziskovalnih nalog (MASPREM 4,
BARAŽE, POTROG 4, VODPREG idr.);
• predstavitev različnih možnih načinov protipoplavne zaščite (prikaz zaščite odprtin s ploščami, zidaki, protipoplavnimi vrečami in
podobno) v sklopu kohezijskega projekta »Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije
o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje
in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na
območju pomembnega vpliva poplav«;
• predstavitev projekta »Zagotavljanje ustrezne
opreme za izvajanje nalog zaščite, reševanja in
pomoči v primeru podnebno pogojene nesreče
na lokalni, regionalni in državni ravni« idr.

Konferenčni del
Uprava RS za zaščito in reševanje načrtuje organizacijo in izvedbo posveta na aktualno temo
»Izzivi podnebno pogojenih nesreč« ter organizacijo posveta na temo »Krizno komuniciranje
ob podnebno pogojenih nesrečah«.
Prav tako bo z razpoložljivim strokovnim kadrom sodelovala pri soorganizaciji posvetov/delavnic/okroglih miz s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih bodo organizirali drugi subjekti, ki sodelujejo pri nalogah varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Tekmovalni del
Uprava RS za zaščito in reševanje bo z Gasilsko
zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev organizirala tekmovanje gasilskih
enot širšega pomena s področja tehnične reševanja ob prometnih nesrečah.

Novosti na sejmu SOBRA 2021:

Nova oprema organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih operativnih reševalnih sestavov:
• intervencijsko specialno tovorno terensko vozilo s hidravličnim dvigalom Mercedes – Benz
UNIMOG U5300 4x4 (dvigalo Palfinger PK
27002SH-G ter priključki (nosilna košara, polipni grabilec, paletne vilice, hidravlična žaga,
hidravlično kladivo, idr.);
• tovorno terensko vozilo s hidravličnim kotalnim hidravličnim nalagalnikom s teleskopsko
roko IVECO EuroCargo ML150E28WS 4x4
RIGID (nalagalnik Palfinger PALIFT T10);
• specialno tovorno vozilo hidravličnim kotalnim hidravličnim nalagalnikom s teleskopsko
roko in hidravličnim dvigalom Mercedes –
Benz Arocs 2651L (nalagalnik Palfinger
T20A, dvigalo Palfinger PK 27002 SH);
• specialno intervencijsko vozilo (Toyota Hylux
2.4/D 4XD AUT, 4x4) z opremo NUS;
• specialno intervencijsko vozilo (Toyota Hylux
2.4/D 4XD AUT, 4x4) za potrebe Civilne zaščite;
• specialno intervencijsko vozilo (FORD Ranger 2.0 Wildtrack 4x4) za potrebe Civilne zaščite;

Področje dela Uprave RS za zaščito in
reševanje z njenimi izpostavami ter splošno
sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami preko
• predstavitev obstoječih video posnetkov naravnih in drugih nesreč;
• predstavitev obstoječih video posnetkov vaj
zaščite in reševanja ter usposabljanj;
• predstavitev vsebine URSZR na portalu
gov.si;
• predstavitev spletne strani Facebook URSZR
- https://www.facebook.com/pages/UpravaRepublike-Slovenije-za-zascito-in-resevanje
Obiski delegacij tujih strokovnih delavcev s
področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami iz obmejnih regij
Uprava RS za zaščito in reševanje bo izvajala
promocijske aktivnosti na temo obmejnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter sejemski obisk tujih
strokovnih delavcev iz obmejnih županij in
dežel Madžarske, Hrvaške, Italije in Avstrije ter
drugih držav.
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• specialno vozilo za IT podporo Civilne zaščite
(Mercedes Benz Sprinter 4x4);
• specialno logistično kombinirano vozilo s hidravlično nalagalno rampo (MAN TGE 3.18
4x4) za potrebe Civilne zaščite;
• terenski delovni stroj UTV s transportno prikolico (BRP CAN AM TRAXTER PRO HD
10T 4x4);
• logistična prikolica (TPLK-18) s hidravlično
nalagalno rampo (Palfinger C1500S) in terenskim viličarjem (Palfinger Crayler BM 214);
• kotalni zabojnik z opremo za tehnično reševanje državne enote MUSAR;
• kotalni zabojnik za opremo visokozmogljive
mobilne črpalne enote (HCP) – enote TRE CZ
– EPV oz. slovenske enote modula SI-HCP;
• reševalni Alu motorni čoln z opremo (FLAMMIFER FFB 450, Tohatsu MF 25);
• specialno vozilo Enote za zaščito in reševanje
ob nesrečah s klorom ter drugimi jedkimi
snovmi (TKI Hrastnik);
• idr.

• predstavitev makete, ki ponazarjajo nastanek plazov in poplav oziroma njihovo preprečevanje;
Raziskovalni, razvojni projekti in EU projekti:
• predstavitev projekta »Povečevanje operativne sposobnosti enot za prečrpavanje večjih
količin vode »HCP«« in o projekta uvrstitve
slovenske Enote Civilne zaščite za prečrpavanje vode (modul SI-HCP) v evropski prostovoljni nabor civilne zaščite v okviru
mehanizma Unije na področju civilne zaščite;
• predstavitev zaključenih evropskih projektov
v letu 2020 (MBC/TEC (2016-2020), projekt
TAFF, projekt IPA DRAM in FRISCO 1);
• predstavitev uporabniških aplikacij razvitih v
sklopu raziskovalnih nalog (MASPREM 4,
BARAŽE, POTROG 4, VODPREG idr.);
• idr.

Navedena oprema se bo predstavila v sklopu razstavno-demonstracijskih sklopov glede na vrsto
nesreče:
• gašenje požarov v naravnem okolju,
• reševanje ob poplavah,
• izvajanje nalog ob žledu,
• izvajanje nalog po ujmah,
• vodenje intervencij,
• enote za logistično oskrbo idr.
Sistem opazovanja, obveščanja, javnega alarmiranja ter informacijsko komunikacijski sistem:
• uporabniške aplikacije, ki so bile razvite v
sklopu raziskovalnih projektov ("POTROG 4"
- sistem za hitro odločanje v primeru potresa,
»MASPREM 4« - sistem za obveščanje in opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov; »112-napotki« idr.
• uvedba E-klica v CORS in 13 regijskih centrih
za obveščanje;
Izobraževanje, usposabljanje, osebna in vzajemna zaščita:
• predstavitev preventivne akcije, ki bo potekala v sklopu oktobra – »meseca požarne varnosti« (zgibanka in plakat, promocijski
materiali, videospot, družabna igrica za
otroke, idr.);
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SLOVENSKA VOJSKA

UVODNA BESEDA

vrhunskimi slovenskimi športniki ki so zaposleni v Športni enoti Slovenske vojske. Taktično
dinamično predstavitev, ki smo jo letos še nadgradili, bomo za vas pripravili dvakrat dnevno.
Navdušenci v igranju računalniških igric se
boste lahko preizkusili v računalniški simulaciji
bojevanja na sistemu VBS-3, za otroke pa bomo
organizirali zabaven otroški kotiček.

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske se po
večletnem premoru veselimo dogodka na katerem se lahko zopet v večjem obsegu predstavimo tako domači kot mednarodni javnosti. Na
sejmu SOBRA bodo obiskovalke in obiskovalci
imeli priložnost podrobno spoznati poklice v SV
in možnosti razvoja različnih kariernih poti, se
seznaniti z opremo, oborožitvijo in sredstvi, ki
jih vojak uporablja za izvajanje svojega poslanstva in nalog ter se prepričati, da je vojaško delo
dinamično in ponuja veliko profesionalnega razvoja v kolektivu, ki so ga vzgojile čast, pogum,
predanost, lojalnost in tovarištvo.

V nadaljevanju smo za vas pripravili še nekaj osnovnih informacij o nalogah in sestavi Slovenske vojske ter osnovnih podatkov o posameznih
enotah Slovenske vojske. Vsekakor pa vas
vljudno vabimo, da se nam pridružite na sejmu
»SOBRA 2021«.

Slovenska vojska je kredibilen zaveznik in partner, ki posveča veliko pozornost modernizaciji ter
skrbi za izobraževanje in usposabljanje svojih pripadnikov. Tudi sejem »SOBRA 2021« bomo izkoristili za strokovne razprave v okviru okroglih
miz in panelov z naslednjimi naslovi: »Razvoj vojaško strateške misli v SV«, »Modernizacija in tehnološki razvoj SV v sodobnem okolju delovanja«
in »Novosti na področju vojaškega šolstva«.

SLOVENSKA VOJSKA –
V SLUŽBI DOMOVINE

Slovenska vojska je sestavni del slovenske
države in družbe, ki z opravljanjem dodeljenih
nalog prispeva k uresničevanju nacionalno varnostnih interesov in ciljev. V skladu z določbami
ustave, zakonov in strategij s področja nacionalne varnosti in obrambe SV varuje in brani
nacionalno suverenost in ozemeljsko celovitost
države ter prispeva k mednarodni varnosti in
stabilnosti.

Na naših razstavnih točkah si boste lahko ogledali tank in številna bojna in nebojna vojaška vozila, helikopter, brezpilotne letalske sisteme,
raznoliko oborožitev in pester nabor ostale
opreme. Med drugim vam bomo predstavili najmodernejša sredstva, ki se šele uvajajo v operativno uporabo v Slovenski vojski. Poleg statične
predstavitve se nam boste lahko pridružili pri
vožnji z oklepnimi vozili 6 x 6 VALUK in 8 x 8
SVARUN. Dogajanje na sejmišču vam bosta popestrila Orkester Slovenske vojske in osupljivi
nastopi Gardne enote, manjkala pa ne bo degustacija dobrot iz vojaškega kotla. Obiskovalci
boste imeli priložnost pokramljati in se slikati z

Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Njeno poslanstvo in naloge so
določeni z Zakonom o obrambi.
Poslanstvo Slovenske vojske je, da samostojno
ali v sodelovanju z zavezniki izvaja vojaško
obrambo Republike Slovenije, odvrne vojaško
agresijo na Republiko Slovenijo, vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju Republike Slovenije
ter prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti v mejah in zunaj meja zavezništva.
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Zakonsko opredeljene naloge Slovenske vojske so
izvajanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja
za oborožen boj ter drugih oblik vojaške obrambe,
zagotavljanje nujne ali zahtevane pripravljenosti,
vojaška obramba ob napadu na državo, sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih ter drugih
nesrečah, skladno s svojima organizacijo in
opremljenostjo, ter opravljanje obveznosti, ki jih
je država sprejela v mednarodnih organizacijah in
z mednarodnimi pogodbami.

padniki Slovenske vojske, rezervna pa državljani, ki sklenejo pogodbo o službi v rezervni
sestavi.
Stalna sestava so poklicni pripadniki vojske: vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci
(vojaške osebe) ter civilne osebe. Civilne osebe
delajo v vojski, vendar ne opravljajo vojaške
službe.
Po podatkih iz avgusta 2021 šteje stalna sestava
6347 pripadnikov, pogodbena rezerva pa 636
pripadnikov.

NAJPOMEMBNEJŠE NALOGE
SLOVENSKE VOJSKE:

Politika enakosti spolov je upoštevana tudi v Slovenski vojski. Njen prvi pokazatelj je visok odstotek pripadnic zaposlenih v vojski, saj jih je
med stalno sestavo 1065.

• vojaško izobraževanje in usposabljanje za oborožen boj in obrambo,
• zagotavljanje pripravljenosti,
• vojaška obramba ob napadu na državo,
• sodelovanje pri zaščiti in reševanju in
• izvrševanje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami.

2. VRSTE SIL

Glede na vlogo v bojnem delovanju se sile delijo
na: sile za bojevanje, sile za bojno podporo, sile
za zagotovitev delovanja in sile za podporo poveljevanja. Glede na sposobnost premeščanja se
delijo na nepremestljive in premestljive sile, ki
se naprej delijo glede na stopnjo pripravljenosti.

DRUGE POMEMBNE NALOGE
SLOVENSKE VOJSKE:

• prispevek k mednarodnemu miru, varnosti in
stabilnosti,
• podpora pri zagotavljanju varnosti in blaginje
državljanov Slovenije,
• sodelovanje s policijo pri varovanju državne
meje.

SILE ZA BOJEVANJE

Pehotne enote

1. SESTAVA SLOVENSKE VOJSKE

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske so
vedno na prvem mestu, saj so najpomembnejši
člen organizacije in obrambe domovine, zato
Slovenska vojska namenja veliko pozornost spoštovanju dostojanstva, celostni skrbi za pripadnice in pripadnike, vzpostavitvi organizacijske
klime ter zagotavljanju dobrih delovnih razmer,
avtonomnosti in ustvarjalnosti.

Pehotne enote SV so najštevilčnejši del sil za bojevanje Slovenske vojske namenjene izvajanju
vseh načinov delovanja (razen specialnega in informacijskega) v vseh zemljiščih in vremenskih
pogojih. Njihova osnovna naloga je v neposrednem spopadu poraziti sovražnika z ognjeno
močjo in manevrom. Pehotne enote so oborožene
z lahkim pehotnim orožjem (puška F 2000 S in
pištola Beretta M92 FS) in s podpornim peho-

Tako se krepita samozavest posameznika in timski duh ter se dviguje ugled enote in s tem tudi
Slovenske vojske.
Slovensko vojsko sestavljajo pripadniki stalne in
rezervne sestave. Stalna sestava so poklicni pri52

tnim skupinskim orožjem (puškomitraljez Minimi in MAG, težki mitraljez 12,7 mm, protioklepni raketni sistemom Spike, ročni netrzajni
raketomet RGW90 in minomet 60 ter 82 mm).
Izurjene so za pehotni boj in se premikajo peš.
Pehotne enote Slovenske vojske so opremljene z
vozili za hitrejšo premikanje, to jih spremeni v
motorizirane enote. Bojna vozila pehote v Slovenski vojski so Hummer (4 x 4), Valuk (6 x 6) in Svarun (8 x 8). V pehotne enote spadajo tudi gorske
enote, ki so specializirane za bojevanje v gorah.

jena enota Slovenske vojske, ki je namenjena
samo za izvajanje specialnih operacij samostojno
ali s sodelovanjem drugih enot Slovenske vojske
in zavezništva. Spada v kategorijo premestljivih sil
v visoki stopnji pripravljenosti. Enota je izurjena
za večdnevno samozadostnost, zračni transport,
delovanje v skrajnih terenskih in klimatskih razmerah. Glavne naloge enote so specialno izvidovanje, direktne akcije in vojaška pomoč.
SILE ZA BOJNO PODPORO

Oklepne enote

Enote vojaške policije

Sile za bojevanje so tudi oklepne enote, ki so nosilec ognjenega udara in manevra. Opremljene
in usposobljene so za podporo pehoti ter protidesantni in protioklepni boj. Oklepne zmogljivosti Slovenske vojske so sposobne sodelovati
pri izvajanju združenega bojevanja rodov v nacionalnem okviru in zagotavljati zmogljivosti za
usposabljanje pehotnih enot za sodelovanje s
tanki ter protioklepno bojevanje.

Vojaška policija skrbi za vojaški red in disciplino, varnost vojaškega prometa, preprečuje,
preiskuje in odkriva kazniva dejanja v vojski, za
katera je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let, ter varuje objekte in okoliše, ki
so posebnega pomena za obrambo. Skrbi tudi
za varovanje vojaških in civilnih oseb, vojaških
delegacij, poveljstev in enot ter varnost vrhovnega poveljnika. V svoji sestavi ima oddelek vodnikov službenih psov za splošno uporabo,
odkrivanje nedovoljenih drog in za odkrivanje
minskoeksplozivnih sredstev ter Specializirano
enoto vojaške policije, ki je namenjena izvajanju
specialističnih nalog vojaške policije in zagotavljanju podpore enotam Slovenske vojske doma
ter v mednarodnih operacijah in misijah.

Specialne enote

Inženirske enote
Inženirstvo je rod za izvajanje inženirske podpore bojevanja v vseh pogojih bojevanja in je osnovni nosilec inženirske zagotovitve. Enotam
Slovenske vojske zagotavlja premičnost na bojišču, izvaja zahtevna specialistična dela na ureditvi bojišča, ovira nasprotnikovo prodiranje v
obrambno območje in samostojno izvaja inženir-

Enota za specialno delovanje je del sil za bojevanje. Je specialno organizirana, opremljena in izur53

sko bojevanje. V svoji sestavi ima: gradbene
stroje in vozila, pionirska sredstva in opremo,
mostove in plovna sredstva.

Enote zračne obrambe spadajo v sile za bojno
podporo in so namenjene zagotavljanju ognjene
podpore in operativne podpore silam za bojevanje. Spadajo v element aktivne zračne obrambe
Republike Slovenije, ki se izvaja z bojnim delovanjem na nasprotnikova sredstva za napad iz
zračnega prostora, da bi se odvrnila ali nevtralizirala njegova moč ali da bi se ga uničilo, še preden opravi nalogo.

Po potrebi sodeluje tudi v sistemu zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.
Enote letalstva

Artilerijske enote

Naloge letalstva so varovanje slovenskega zračnega prostora samostojno ali v sodelovanju z
zavezništvom, zagotavljanje zračne podpore enotam SV, opravljanje nalog v sistemu zaščite in
reševanja ob naravnih ali drugih nesrečah.

Artilerija je rod vojske z veliko ognjeno močjo,
ki v boju z manevrom ognja in premika spremlja
in podpira bojne enote ter izvaja protipehotno,
protioklepno, protidesantno in protiartilerijsko
raketno bojevanje. Artilerija zagotavlja lastno in
skupno artilerijsko ognjeno podporo. Za svoje
delovanje uporablja minomete 120 mm MN in
vlečne top-havbice 155/45 TN90.

15. polk vojaškega letalstva ima v svoji sestavi
helikoptersko eskadriljo, letalsko eskadriljo, letalsko šolo, tehnično eskadriljo, center za nadzor in kontrolo zračnega prostora in letalsko
bazo. Polk izvaja podporo države gostiteljice na
vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki in skrbi
za usklajevanje nadzora in kontrole zračnega
prostora Republike Slovenije.

Mornariške enote

Enote zračne obrambe

Rod pomorstvo je eden od devetih rodov Slovenske vojske. Namenjen je za delovanje na morju,
obali, na rekah in jezerih, samostojno in v sodelovanju. Osnovne naloge so obramba morja in
obale, zagotavljanje in krepitev pomorske varnosti ter prispevanje k mednarodnemu miru in
stabilnosti. Organiziranost in izvajanje nalog temelji na razvijanju zmogljivosti za površinsko in
podvodno delovanje, zmogljivosti za zagotovitve
delovanja in podporo poveljevanja.
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Enote za jedrsko, radiološko, kemično in
biološko obrambo

vlog CIMIC-a: civilno-vojaškega povezovanja,
podpore lastnim silam in podpore civilnim udeležencem in njihovemu okolju. Republika Slovenija je polnopravna članica Centra odličnosti
za civilno-vojaško sodelovanje.
SILE ZA PODPORO VODENJU IN
POVELJEVANJU

Enote za zveze
Enota za komunikacijske in informacijske sisteme zagotavlja delovanje, vzdrževanje, upravljanje in nadzor stacionarnega in premičnega
komunikacijskega in informacijskega sistema v
vseh razmerah delovanja Slovenske vojske,
doma in v tujini. Vezisti zagotavljajo pravočasen,
varen, točen pretok informacij v vseh razmerah
delovanja in tako zagotavljajo usklajeno delovanje rodov in služb.

Enote jedrske, radiološke, kemične in biološke
obrambe so sestavni del sil za bojno podporo,
namenjene so izvajanju posebnih ukrepov za zagotovitev preživetja in omejeno delovanje v kontaminiranem okolju. Vse enote SV za lastno
zaščito samostojno izvajajo splošne ukrepe.
Enote imajo opremo za osebno zaščito, za detekcijo, identifikacijo in nadzor, popolno dekontaminacijo, opozarjanje in poročanje, fizično
zaščito in za upravljanje nevarnosti.

Z znanjem in opremo lahko znotraj Enote za
elektronsko bojevanje prenašajo podatke in informacije tudi v razmerah elektronskega bojevanja. Informatiki zagotavljajo informacijsko
podporo in digitalizacijo bojišča ter skrbijo za
varno delovanje informacijskih sistemov.

Obveščevalno-izvidniške enote

Enote za nadzor zračnega prostora

Izvidniške enote so namenjene zagotavljanju vojaške obveščevalne podpore, sodelujejo tudi v sistemu zaščite in reševanja. V svoji sestavi imajo
enoto brezpilotnih letalnikov, enoto za taktično
zbiranje obveščevalnih podatkov, senzorno
enoto za zgodnje opozarjanje, motilce radijsko
elektronskih signalov in enoto za načrtovanje in
analizo delovanja.

Nadzor in kontrola zračnega prostora spada v sile
za podporo poveljevanja. Nadzor in kontrolo
opravljajo z radarskimi sistemi dolgega dosega
(neprekinjeno štiriindvajset ur na dan, sedem dni
v tednu) in kratkega dosega (v omejenem časovnem intervalu). Zagotavljajo prenos, združevanje
in obdelavo radarskih podatkov, identifikacijo
zrakoplovov, izdelavo in posredovanje slike situacije v zračnem prostoru za potrebe države in združene Natove zračne in raketne obrambe

Enote za civilno-vojaško sodelovanje
Enota za civilno-vojaško sodelovanje (enota
CIMIC) samostojno ali znotraj enote, ki ji je pridodana, izvaja civilno-vojaško sodelovanje s civilno-vojaško interakcijo prek treh osnovnih
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(NATINAMDS). Izvajajo kontrolo in bojno upravljanje oborožitvenih sistemov zračne obrambe
pri delovanju na cilje v zračnem prostoru.

Znotraj vojaškega zdravstva deluje tudi vojaška
veterina z Enoto za vzrejo in šolanje psov ter
Epidemiološki center.

SILE ZA ZAGOTOVITEV DELOVANJA

3. ORGANIZIRANOST IN POVELJEVANJE

Logistične enote

Slovensko vojsko sestavljajo generalštab (GŠSV)
kot organ v sestavi ministrstva ter njemu podrejena poveljstva na operativni in taktični ravni z
enotami. GŠSV je najvišji vojaški strokovni
organ za poveljevanje s Slovensko vojsko ter
opravlja naloge razvoja, načrtovanja, organizacije, usposabljanja in delovanja Slovenske vojske. Poveljstva in enote se ustanavljajo in
organizirajo skladno z obsegom in s strukturo
Slovenske vojske, določenima z dolgoročnim
programom razvoja obrambnih zmogljivosti.
Generalštab Slovenske vojske
Temeljni namen in poslanstvo uresničuje z izvajanjem strokovnih nalog, ki se nanašajo na načrtovanje in razvoj sil, organizacijo,
usposabljanje in delovanje Slovenske vojske. Zagotavlja vojaško-strokovno podporo ministru za
obrambo, predsedniku Vlade Republike Slovenije in predsedniku Republike Slovenije ter politične odločitve pretvarja v vojaške. Zagotavlja
povezave za sodelovanje in delovanje Slovenske
vojske v mednarodnih integracijah. Neposredno
vodi in poveljuje Poveljstvu sil SV in Centru vojaških šol.

Logistična podpora je dejavnost, s katero zagotavljamo sposobnost za bojevanje in ohranjanje
vzdržljivosti sil za vse načine in vrste delovanj.
Obsega dejavnosti pridobivanja, skladiščenja, razdelitve, vzdrževanja in evakuacije materialnih
sredstev, premike moštva in sredstev, pridobivanje, vzdrževanje in upravljanje vojaške infrastrukture, zagotavljanje storitev in zdravstveno
oskrbo.
Logistična brigada načrtuje in izvaja logistično
podporo Slovenske vojske na ozemlju Republike
Slovenije in v tujini in sodeluje pri izvajanju
podpore države gostiteljice zavezniškim enotam
na ozemlju Republike Slovenije ali v tranzitu.
Sestavljajo jo Poveljstvo Logistične brigade z Inženiringom in Enoto Vojašnice Petra Petriča
Kranj, 157. logistični polk, 670. logistični polk
in Vojaška zdravstvena enota.

V okviru Generalštaba SV delujejo Enota za zagotovitev delovanja, Orkester SV, Gardna enota,
Verifikacijski center, Vojaški vikariat in mednarodni Center odličnosti za gorsko bojevanje. Generalštab SV upravlja tudi mirnodobno strukturo
SV v tujini in Vojaški letalski organ.

Zdravstvene enote
Posebna pozornost zagotovitve delovanja je namenjena zdravstveni oskrbi, saj ta vpliva tako na
sposobnost za delovanje kot tudi na moralo. Slovenska vojska samostojno na prvi ravni zagotavlja prvo pomoč, splošno in nujno medicinsko
pomoč, triažo in evakuacijo, na drugi pa nujno
kirurško pomoč in evakuacijo. Tretja in četrta
raven se zagotavljata prek sistema javnega zdravstva ali zdravstvenih sistemov drugih držav in
vojska.

Poveljstvo sil
Poveljstvo sil Slovenske vojske (PSSV) je neposredno podrejeno GŠSV. Skladno s poslanstvom
PSSV zagotavlja pogoje za ustrezno načrtovanje
in vodenje delovanja poveljstev in enot SV v Republiki Sloveniji ter v tujini, zagotavlja stalno
pripravljenost za učinkovito delovanje in nudi
podporo državnim organom v sistemu zaščite in
reševanja.
PSSV je združeno poveljstvo, ki zagotavlja sile,
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poveljuje poveljstvom in enotam SV v Republiki
Sloveniji in v tujini ter nudi podporo države gostiteljice. PSSV v vlogi nacionalnega poveljstva
načrtuje, usklajuje, izvaja in ocenjuje napadna,
obrambna in stabilizacijska delovanja.
PSSV poveljuje:
1. brigadi, ki ima v svoji sestavi: 10. pehotni
polk, 132. gorski polk, Teritorialni polk in Rodovski bataljon; 72, brigadi, ki ima svoji sestavi:
20. pehotni polk, 74. pehotni polk, Teritorialni
polk in Rodovski bataljon; Logistični brigadi, ki
ima v svoji sestavi: 157. logistični polk, 670. logistični polk in Vojaško zdravstveno enoto;15.
polku vojaškega letalstva, ki ima v svoji sestavi:
157. logistični polk, 670. logistični polk in Vojaško zdravstveno enoto; 430. mornariškem divizionu, Enoti za specialno delovanje, Enoti za
komunikacijske in informacijske sisteme, Specializirani enoti vojaške policije in Centru za
združeno usposabljanje.

4. V SLUŽBI MIRU

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske na
mednarodnih dolžnostih in nalogah prizadevno,
zgledno in uspešno uresničujejo interese Republike Slovenije, prispevajo k pozitivni promociji
in vidnosti države v svetu. Prepoznani so po
svoji profesionalnosti, strokovnosti in izurjenosti ter drugih prednostih. Civilno prebivalstvo
jih v okoljih, v katerih delujejo, sprejema z naklonjenostjo in zaupanjem.
Z vstopom Republike Slovenije v Severnoatlantsko zavezništvo 29. marca 2004 Slovenska vojska še dejavneje sodeluje pri podpori
mednarodnemu miru. Njeno delovanje obsega
vključevanje pripadnikov Slovenske vojske v
mednarodne operacije in na misije: Kosovo, Libanon, Sirija, Bosna in Hercegovina, Severna
Makedonija, Srbija, Mali, EU NAVFOR MED,
Irak OIR in Latvija.

Center vojaških šol
Center vojaških šol je nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski. Izvaja temeljno, osnovno, dopolnilno in
funkcionalno vojaško izobraževanje in usposabljanje, knjižnično dejavnost ter nudenje podpore poveljstvom in enotam pri izvedbi
usposabljanja.
Poslanstvo CVŠ je razvoj in izvajanje vojaškega
izobraževanja in usposabljanja, ter poučevanja,
razvoj vojaških in drugih z njimi povezanih ved,
znanj in programov izobraževanja in usposabljanja pomembnih za izvajanje poslanstva Slovenske vojske, izvajanje knjižnično informacijsko in
založniške dejavnosti, skrb za ohranjanje slovenske vojaške terminologije, sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami doma
in vojaško izobraževalnimi ustanovami v tujini.

Prav tako ima Slovenska vojska v tujini pripadnike na mirnodobnih dolžnostih v vojaških
predstavništvih, Natovi poveljniški strukturi in
strukturi sil ter v okviru Evropske unije, mednarodnih organizacijah in organih ter večnacionalnih poveljstvih oziroma štabih.
Temeljna naloga mednarodnega sodelovanja na
vojaškem področju je uresničevanje dejavnosti,
ki učinkovito in neposredno podpirajo delovanje
Republike Slovenije kot partnerice in polnopravne članice Nata in EU. Republika Slovenija je
dejavna v operacijah in na misijah, ki potekajo
pod vodstvom Nata, Evropske unije, OZN in
OVSE ter na podlagi drugih mednarodnih dogovorov. Tako se odgovorno in solidarno odzivamo na sodobna varnostna tveganja in krepimo
svojo lastno varnost.

Sestavjen je iz: poveljstva, Poveljniško-štabne
šole, Šole za častnike, Šole za podčastnike,
Šole za tuje jezike, Knjižnično-informacijskega
in založniškega centra, Višje vojaško strokovne
šole, Visoke vojaške šole.
Več o strukturi, obsegu in poslanstvih enot si
lahko preberete na podstrani spletne strani
www.slovenskavojska.si.
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Izvrševanje obveznosti, ki jih je Republika Slovenija sprejela v mednarodnih organizacijah in
z mednarodnimi pogodbami, je ena izmed glavnih nalog Slovenske vojske, ki so navedene v 37.
členu Zakona o obrambi. Slovenska vojska pripadnice in pripadnike na opravljanje te naloge
v tujino napotuje skladno s sklepi Vlade Republike Slovenije. Republika Slovenija posebno
pozornost namenja varnosti in zaščiti slovenskih
pripadnikov v MOM

ske s civilnim okoljem, ima Slovenska vojska delovanje na tem področju organizirano z jasno
prostorsko razmejitvijo pristojnosti na območju
delovanja oziroma v lokalnem okolju, v katerem
posamezna enota deluje. Pristojnost za načrtovanje, organiziranje in izvajanje sodelovanja z
lokalnim civilnim okoljem je dodeljena posameznim enotam, ki so s tem dobile svojo domicilno
pristojnost.
Slovenska vojska podpira tudi organizacije, ki
delujejo v javnem interesu na obrambnem področju. Pogodbe o sodelovanju ima sklenjene z
28 organizacijami, podpori civilnim organizacijam pa na letni ravni nameni finančna sredstva
in vire v ocenjeni vrednosti približno 1.300.000
evrov. Letno Slovenska vojska podpre v povprečju 700 različnih dogodkov, med katerimi so
tudi večji športni dogodki kot na primer biatlonske tekme na Pokljuki in poleti v Planici. Podpira jih z različnimi dejavnostmi, kot so na
primer naleti z zračnimi in vodnimi plovili, prevozi z vozili za cestni promet, sodelovanje pripadnikov SV, nočitve v vojaških objektih,
zagotavljanje dopolnilne zdravstvene oskrbe
(bolničar oziroma voznik in reševalno vozilo),
uporaba vojaških vadišč, strelišč in športnih dvoran, sodelovanje gardne in častne enote, nastopi
Orkestra SV, souporaba prostorov v vojašnicah,
izposoja sredstev (terenskih postelj, sanitetnih
torb, ponjav, termovk, miz in klopi, agregatov,
radijskih postaj ter drugega). V času razglašene
epidemije COVID-19 se letni načrti sodelovanja
ne izvajajo zaradi omejitev preprečevanja epidemije.

5. CIVILNO-VOJAŠKO SODELOVANJE

Slovenska vojska je aktivna na področju civilnovojaškega sodelovanja. S svojimi zmogljivostmi
sodeluje s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, na območju katerih so razmeščene vojaške enote ali se izvaja vojaška dejavnost. S
samoupravnimi lokalnimi skupnostmi z območji, na katerih se izvajajo stalne intenzivne
vojaške dejavnosti, se lahko Ministrstvo za
obrambo dogovori o sodelovanju pri vzdrževanju lokalne infrastrukture. Slovenska vojska sodeluje tudi z veteranskimi organizacijami,
organizacijami, ki ohranjajo slovensko vojaško
tradicijo oziroma utrjujejo sodelovanje z zavezništvom, upokojensko organizacijo ministrstva
in drugimi nevladnimi organizacijami.
Slovenska vojska sodelovanje s civilnim okoljem
načrtuje in izvajala na podlagi načela domicilnosti, odličnosti, smotrnosti in namenskosti, načela
recipročnosti ter vzajemnosti pri sodelovanju, načela ciljne naravnanosti sodelovanja in racionalnosti uporabe virov.

Vsem pogodbam o CVS v letu 2021 potečejo petletne pogodbe. Slovenska vojska je usmerjena k
nadaljevanju tovrstnega delovanja in vzdrževanju ustreznih zmogljivosti za podporo civilnim
organizacijam in društvom. Od slednjih pa pričakuje vzajemno pomoč in podporo pri promociji vojaškega poklica in zaposlovanja
kandidatov in kandidatk za delo v SV.

Slovenska vojska preoblikovanju sledi na vseh
področjih delovanja, tako vsestransko in celovito
ureja tudi sodelovanje s civilnim okoljem. Sodelovanje s civilnimi organizacijami in društvi (civilno-vojaško sodelovanje, CVS) je tako uskladila
tudi z doktrinarnimi izhodišči in standardi zavezništva.
S ciljem vzpostavitve in vzdrževanja takšnih civilno-vojaških razmerij, ki čim bolj podpirajo
uresničevanje poslanstva Slovenske vojske in
hkrati zadovoljijo želje in potrebe civilnega okolja, ter za čim bolj načrtno, usmerjeno, dobro
usklajeno in vodeno sodelovanje Slovenske voj-

6. SLUŽBA V SLOVENSKI VOJSKI

Vojaške kariere v Slovenski vojski so lahko zelo
različne. Gotovo lahko vsakdo, ki razmišlja o zaposlitvi v Slovenski vojski, najde svojo pot, ki
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V SLOVENSKI VOJSKI LAHKO
SODELUJETE RAZLIČNO

ustreza njegovemu znanju, željam in osebnosti
ter na kateri se lahko osebno in profesionalno
razvija in napreduje.

Kot poklicni vojak
Poklicne vojakinje in vojaki so temelj in bojna
moč Slovenske vojske. Vojaki so usposobljeni
posamezniki, ki so psihofizično pripravljeni in
izurjeni za opravljanje vojaške službe, obrambo
domovine in opravljanje nalog v različnih bojnih
situacijah v vseh mogočih vremenskih in terenskih razmerah doma in v mednarodnem okolju.
Vojak Slovenske vojske pomembno prispeva k
obrambni sposobnosti države in svetovnemu
miru. Vsak vojak je sprejel kodeks profesionalne
etike vojaka in ga uporablja pri delu in življenju.
Vojak ima lahko čin vojaka, poddesetnika, desetnika ali naddesetnika. Opravlja dela in naloge
v različnih enotah SV. V enote se razporedi
glede na potrebe SV in znanje ter usposobljenost
posameznika, upoštevajo pa se tudi želje posameznika. Vojak lahko opravlja več kot sto različnih specialističnih dolžnosti.

Slovenski vojski se lahko odločite za poklic vojaka, podčastnika ali častnika, lahko pa se zaposlite tudi kot vojaški uslužbenec ali civilna
oseba. V Slovenski vojski ste lahko zaposleni
tudi kot pripadnik stalne sestave, prostovoljec
ali pogodbeni rezervist. S Slovensko vojsko
lahko sodelujete tudi kot štipendist, kot udeleženec na taboru MORS in mladi ali kot udeleženec vojaškega tabora.
Karierno pot lahko razvijate tudi na različnih specialističnih področjih, na terenu, v štabu ali na
poveljniških dolžnostih. V Slovenski vojski lahko
delujete v bojnih, specialnih in podpornih enotah, za okolje izvajanja svojih nalog pa si lahko izberete kopno, morje, zrak ali kibernetski prostor.
V Slovenski vojski lahko svojo službo najde vsaka
profesija, pri nas so zaposleni kuharji, zdravstveni
delavci, športniki, avtomehaniki, psihologi, kemiki, veterinarji, piloti, tehniki, inženirji itn. Vsakdo, ki bi želel delati v službi domovine, lahko
najde sebi primeren poklic. Sistem karierne poti
v Slovenski vojski zagotavlja nenehno izpopolnjevanje in napredovanje, saj v okviru opravljanja
službe omogoča karierno in specialistično izobraževanje, usposabljanje in pridobivanje vojaško
strokovnega znanja.

Vsak kandidat za vojaka je najprej napoten na
temeljno vojaško strokovno izobraževanje.
Sprejemni pogoji za poklicnega vojaka: starost
27 let ali manj, opravljena vsaj triletna poklicna
šola, državljanstvo RS (dvojno državljanstvo ni
dovoljeno), nečlanstvo v političnih strankah, nekaznovanost in brez varnostnih zadržkov, uspešno opravljeno preverjanje gibalnih sposobnosti.

Možnosti napredovanja so enake za vse in za
vse, ki s svojo profesionalnostjo, predanostjo in
delavnostjo izpolnjujejo zahtevane standarde in
predpisane pogoje. Napreduje in izobražuje se
lahko vsak pripadnik Slovenske vojske.

Več o poklicih v Slovenski vojski, karieri vojaka
in prijavi lahko najdete: https://postanivojak.si
Poklici v Slovenski vojski:

RAZLOGI ZA ZAPOSLITEV V
SLOVENSKI VOJSKI

Razlogov, čemu se zaposliti v Slovenski vojski
in v njej narediti kariero, je veliko. Zaposlitev
v Slovenski vojski ponuja redno plačo in socialno varnost, profesionalni razvoj in uspešno
kariero, nenehno nadgrajevanje znanja, dinamično delovno okolje, nepozabno ekipo, čas za
delo na svoji telesni in psihični pripravljenosti,
občutek, da delaš za dober namen in pomagaš
sočloveku, ter ugled, ker ima vojak vse tiste
lastnosti, ki jih civilno okolje želi – disciplino,
trdo delo in lojalnost.
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Kariera vojaka:

Prijavi se:

Častnik pri svojem delu spoštuje vrednote Slovenske vojske: pogum, tovarištvo, domoljubje,
čast, predanost in lojalnost.
Svojo kariero začenja s temeljnim vojaškim
usposabljanjem in ga nadaljuje na Šoli za častnike. Častniško delo nadaljuje v činu poročnika
in lahko v svoji karieri doseže čin general-polkovnika.
Več o šolanju in pogojih za častnika lahko najdete: https://postanivojak.si

Kot podčastnik
Podčastnice in podčastniki Slovenske vojske so
izbrani izmed vojakov, ki so po predpisanih
standardih in prizadevanju ter v izpolnjevanju
zahtev službe med najboljšimi. Podčastniški
zbor s svojim organiziranjem, delovanjem in
vlogo v Slovenski vojski predstavlja posebno
funkcijsko podporno linijo, ki skrbi za uresničevanje poslanstva ter učinkovito delovanje podčastnikov v strukturi vojaške organizacije.
V vojaškem sistemu je podčastniški zbor posebna
funkcijska povezava in podpora, katere namen
je krepitev in podpiranje delovanja vojaške organizacije ter vojaških poveljnikov in vodij. To se
uresničuje z zagotavljanjem učinkovitega prenosa informacij in navodil, uveljavljanjem pravil,
postopkov in vojaških standardov, usposabljanjem posameznikov in skupin, zagotavljanjem
spoštovanja vojaške discipline, vojaškega vedenja
in urejenega osebnega videza ter svetovanjem poveljnikom glede življenja in dela vojakov in podčastnikov. Od kakovosti dela podčastnikov je
neposredno odvisna kakovost vojske.

Kot vojak prostovoljec
Po opustitvi obveznega služenja vojaškega roka
je Slovenska vojska državljanom in državljankam Slovenije ponudila možnost prostovoljnega
služenja. Gre za trimesečni program, s katerim
v katerem lahko posameznik preizkusi vojaško
življenje in svoje lastne psihofizične sposobnosti. Ta enkratna izkušnja bo olajšala odločitev o
zaposlitvi v Slovenski vojski ali vključitvi v pogodbeno rezervo Slovenske vojske. Tudi če se
za nadaljnje sodelovanje s Slovensko vojsko posameznik ne odloči, bo na prostovoljnem služenju vojaškega roka pridobil veliko novega
znanja, ki bo kasneje lahko zelo koristno in uporabno v vsakdanjem življenju.

Kot kandidat šole za častnike
V prvi vrsti je vojaški častnik vodja. Častnik načrtuje delo organizacije, dodeljuje naloge podrejenim in skrbi, da je delo opravljeno po najvišjih
standardih. Častniki so in dajejo zgled, pripravljeni morajo biti in znati opraviti katero koli nalogo, ki je dodeljena vojaku. Stopnja integritete,
profesionalnosti in znanja mora biti pri častniku
na najvišjem nivoju, saj lahko njihova presoja in
spretnost za vojake, ki jim poveljujejo, pomeni
razliko med življenjem in smrtjo. Častnik Slovenske vojske lahko z disciplino, razvijanjem veščin
voditeljstva ter stalnim usposabljanjem, izobraževanjem in vajami zgradi dobre temelje, na katerih bodo lahko gradili svojo častniško kariero.

Več informacij o prostovoljnem služenju in prijavi na: https://postanivojak.si
Prijavnica:
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Po uspešno opravljenem usposabljanju in ob izpolnjevanju splošnih pogojev imajo vojaki prostovoljci prednost pri zaposlitvi v Slovenski
vojski in vključitvi v pogodbeno rezervo. Med
prostovoljnim služenjem vojaškega roka vojaki
prostovoljci prejemajo plačilo. Prejemki za izvajanje vojaške službe so določeni od osnove, ki
znaša 115 % minimalne plače v Republiki Sloveniji in se vsak mesec povečujejo.

Kot štipendist Slovenske vojske
S Slovensko vojsko lahko posameznik sodeluje
že v času študija, v obliki vojaških štipendij s katerimi SV nudi finančno podporo številnim študentom in dijakom. Na takšen način štipendistka
ali štipendist Slovenske vojske, že v času šolanja
pridobi dragocene izkušnje iz vojaškega življenja,
ter si hkrati zagotovi socialno varnost in zanimivo ter razgibano zaposlitev takoj po koncu študija ali šolanja.

Kot pogodbeni rezervist
Vsi, ki že imajo poklic in se mu ne želijo odpovedati, vseeno pa si želijo popestritve in odmika
od vsakodnevne rutine ali okusiti vojaško življenje, se lahko pridružijo prostovoljni pogodbeni
rezervni sestavi Slovenske vojske. Posameznik
se lahko pridruži od dopolnjenega 18. leta naprej. Tudi kandidati, ki nimajo odsluženega vojaškega roka (obveznega ali prostovoljnega),
imajo priložnost, da se pridružijo pogodbeni rezervi Slovenske vojske. V letu 2020 se lahko
vloži vloge kandidatov, ki so rojeni leta 1985 ali
kasneje (če nimate odsluženega vojaškega roka)
oziroma vloge kandidatov, ki so rojeni leta 1975
ali kasneje (če imate odslužen vojaški rok).

Štipendije se podelijo na podlagi javnega natečaja, ki je objavljen v uradnih sredstvih obveščanja, najmanj 60 dni pred začetkom šolskega leta.
Več o štipendijah in razpisu na https://postanivojak.si

Usposabljanje za vojaka, podčastnika, častnika
ali vojaškega uslužbenca rezervne sestave je ena
od pogodbenih obveznosti pogodbenega rezervista. Tovrstno usposabljanje praviloma ni daljše
od 30 dni na leto. Pogodbene rezerviste med trajanjem pogodbe se lahko vpokliče tudi na opravljanje vojaške službe v miru doma ali v tujini.
V tem času vpoklicani posameznik ne opravlja
dela pri svojem delodajalcu, pogodba o zaposlitvi
pa mu ne preneha veljati.

Kot udeleženec tabora MORS in mladi
Vsak, ki želi spoznati vojaško življenje in delo
vojaka, se zanima za službo v Slovenski vojski
in rad srečuje nove prijatelje, si želi med zimskimi ali poletnimi počitnicami privoščiti vojaško pustolovščino je tabor MORS in mladi prava
izbira. V Slovenski vojski namreč v času zimskih
in poletnih počitnic za dijake in dijakinje organiziramo brezplačni vojaški tabor MORS in
mladi. S taborom želimo mladim približati vojaške veščine mlade seznaniti s poklici in aktivnostmi v Slovenski vojski in jih navdušiti za
zaposlitev v Slovenski vojski.

Več informacij o pogodbeni rezervi in prijavi na:
https://postanivojak.si
Prijavnica:

Praktične vsebine, ki se izvajajo v okviru tabora
so iz vojaškega življenja: orientacija, preživetje
v naravi, prva pomoč in temeljni postopki oživljanja, pohodi, maskiranje, vožnja z oklepniki
ali s helikopterjem, lasersko streljanje s puško
in pištolo ali streljanje z zračno/malokalibrsko
puško, tekmovanje med skupinami v športnih
igrah, predstavitev enot in oborožitve Slovenske
vojske ter predstavitev delovanja Slovenske vojske na misijah.
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Kot udeleženec vojaškega tabora
Vojaški tabor je namenjen polnoletnim dijakom
in študentom, državljanom Republike Slovenije,
ki želijo doživeti in se preizkusiti v življenju in
delu pripadnika Slovenske vojske. Organiziran
je v obliki dvotedenskega taborjenja, njegov
namen pa je predstaviti poklic vojaka in dvigniti
zanimanje za zaposlovanje v SV. Udeležba na taboru je brezplačna, udeleženci prejmejo tudi vso
opremo, ki jo bodo za tabor potrebovali.

Kontaktirate nas lahko preko Oddelka za
odnose z javnostmi:
Ministrstvo za obrambo
Slovenska vojska
Oddelek za odnose z javnostmi
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
E: ooj.gssv(at)mors.si
Polkovnik Marjan Sirk, tiskovni predstavnik SV
M: 041 648 990

Tabor pomeni psihofizično obremenitev, zato morajo vsi udeleženci, ki so izbrani po vrstnem redu
prijav, uspešno opraviti zdravniški pregled. Kandidati so predhodno tudi varnostno preverjeni.
7. PUBLIKACIJE

Slovenska vojska obvešča javnost o svojem poslanstvu, ciljih in opravljenih nalogah. V ta
namen izhajajo naslednje publikacije:
Revije Slovenska vojska, Prava smer, Prvi,
Modri, Častno in predano, Kleščman, Celjski
Vitez, ki so namenjene zaposlenim v Slovenski
vojski in njihovim družinam, bivšim ali bodočim
zaposlenim ter ostalim ljubiteljem vojaških vsebin. Njihov cilj je na kratko in aktualno seznanjati bralce z dogodki povezanimi z vojaškim
vsakdanom doma, seznanjati in izmenjati izkušnje pridobljene na mirovnih operacijah in
misijah in prispevati h kakovostnejšim civilno
vojaškim odnosom.
Vojaško strokovni publikaciji:
Vojaško šolski zbornik in Vojaška zgodovina,
ki sta namenjeni zaposlenim v Slovenski vojski
in slovenski strokovni javnosti. Njihov cilj je
strokovna izmenjava znanj, izkušenj in različnih
teoretičnih pogledov na novo nastale situacije in
iskanju najboljših rešitev za soočanje z njimi.
Znanstveno-strokovna publikacija
Sodobni vojaški izzivi, ki je namenjena slovenskim in tujim znanstvenikom in strokovnjakom
na obrambno vojaškem področju. Njen cilj je
razvijanje kritične znanstvene in strokovne misli
na področju nacionalne in mednarodne varnosti
ter obrambe, širjenje vojaškega znanja ter prispevanje k razvoju vojaške stroke in znanosti.
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MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

LI CIJ A

Štefanova 2, 1501 Ljubljana
Telefon (01) 428 40 00, telefaks (01) 251 43 30
gp.policija@policija.si
www.policija.si
INTERVENTNA ŠTEVILKA POLICIJE 113

Temeljno poslanstvo policije je v sodelovanju s
posamezniki in skupnostmi zagotavljati varnost
ljudi in premoženja, preprečevati, odkrivati
ter preiskovati prekrške in kazniva dejanja,
vzdrževati javni red in mir, nadzorovati
državno mejo ter urejati in nadzorovati cestni
promet.

Interventna številka policije 113 je številka, ki jo
državljani pokličejo, ko potrebujejo nujno pomoč
policije. Vezana je na operativno-komunikacijske
centre (OKC) policijskih uprav, ki sprejemajo obvestila in zbirajo podatke o dejanjih, dogodkih
in pojavih, pomembnih za delo policije ter za
dnevno oceno varnostnih razmer v Sloveniji.
Osem centrov po vsej Sloveniji na številko 113
letno prejme okoli pol milijona klicev.

Naloge izvajajo uniformirana in kriminalistična
policija ter specializirane enote policije.
Policija opravlja svoje naloge na treh ravneh:
• Generalna policijska uprava na državni ravni,
• policijske uprave na regionalni ravni in
• policijske postaje na lokalni ravni.

ANONIMNI TELEFON POLICIJE

V operativno-komunikacijskem centru deluje
tudi anonimna telefonska številka 080 1200, ki
je namenjena vsem, ki bi radi policiji posredovali koristne informacije in pri tem ostali anonimni.

V Sloveniji je osem policijskih uprav ter 113 policijskih postaj, sedež policije pa je v Ljubljani. Za
varnost prebivalcev 24 ur na dan skrbi nekaj več
kot 8.000 policistov, kriminalistov in drugih zaposlenih v policiji.
Delo policije temelji na uveljavljanju in spoštovanju pravnega reda, evropskih konvencij in priporočil, strokovnosti ob doslednem spoštovanju
človekove osebnosti in njegovega dostojanstva
ter visoki ravni etične zavesti policistov, sama
policija pa pri svojem delu potrebuje podporo in
sodelovanje javnosti. Merilo njene uspešnosti sta
poleg visoke ravni varnosti v državi tudi zaupanje javnosti in njeno zadovoljstvo s policijskim
delom.
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POLICIJA V ŠTEVILKAH

Število zaposlenih v Policiji
Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 30. 6. 2021
Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu
Število vseh zaposlenih:
uniformirani policisti:
neuniformirani policisti:
ostali delavci policije:
Število policistov:
Število kriminalistov:
Število pripadnikov Specialne enote:
Število prebivalcev na policista:
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti:
uniformirani policisti:
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev:
Povprečna starost:
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem:
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko
izobrazbo:
Število zaposlenih z višjo izobrazbo:
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo:
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno):

skupaj

moški

ženske

8.266
5.638
1.557
1.071
7.195
1.003
95
293,12

6.093
4.653
1.247
193
5.900
799
93
357,45

2.173
985
310
878
1.295
204
2
1.628,55

34,12
26,82
4,76
43,7
173

27,98
22,06
3,79
44
134

6,14
4,67
0,97
43
39

2.348

1.778

570

1.415
4.065
265

1.100
3.022
59

315
1.043
206

Prevozna sredstva Policije
Prevozna sredstva glede na lastništvo
Število vozil
na dan 31. 1. 2021
2.138
342
2.480

Vrsta lastništva
Lastna vozila
Vozila v najemu
Skupaj
Prevozna sredstva glede na vrsto vozil

Število vozil
na dan 31. 1. 2021
1.149
606
98
203
184
135
98
7
2.480

Vrsta vozil
Osebna civilna vozila
Osebna patruljna vozila
Intervencijska vozila
Kombinirana vozila
Terenska vozila
Motorna kolesa
Tovorna in dostavna vozila
Druga vozila
Skupaj
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Povprečna starost prevoznih sredstev
Starost vozil v letih
na dan 31. 1. 2021
7,8
6,8
10,8
8,2
5,2
7,5
9,7
11,2

Povprečna starost
Vseh prevoznih sredstev
intervencijskih vozil
motornih koles
osebnih civilnih vozil
osebnih patruljnih vozil
terenskih vozil
dostavnih in tovornih vozil
kombiniranih vozil
POLICIJA NA SEJMU SOBRA
PREDSTAVLJA RAZLIČNA PODROČJA
SVOJEGA DELA

VARNOST CESTNEGA PROMETA

Policija v notranjem in zunanjem razstavnem
prostoru predstavlja različna področja svojega
dela, službena vozila, opremo in službene živali,
za obiskovalce pa pripravlja tudi mnogo zanimivih aktivnosti.
Ogledati si bo moč policijsko motorno kolo in
vozilo z videonadzornim sistemom Provida,
s katerim policisti odkrivajo najhujše kršitelje.
Razstavili bodo tudi različno opremo prometnih
policistov, npr. sredstvo za prisilno ustavljanje
vozil (t. i. stinger), obiskovalci pa bodo lahko
preizkusili alkotest in spoznali, kako deluje
laserski merilnik hitrosti. Policist motorist bo
pokazal, koliko znanja in veščin je potrebno za
varno vožnjo s policijskim motorjem. Letos se
prvič predstavlja tudi novoustanovljena enota
avtocestne policije.

SPLOŠNE POLICIJSKE NALOGE

Vodja policijskega okoliša bo obiskovalcem
svetoval, kako naj poskrbijo za svojo varnost
in varnost svojega premoženja. Na ogled bosta
postavljena patruljno vozilo in mobilna
policijska postaja, tj. posebno, večje vozilo, ki
je opremljeno za vse vrste policijskega dela in
povečuje vidnost ter prisotnost policistov med
ljudmi. Mobilna policijska postaja policistom
omogoča, da veliko nalog, ki jih običajno opravijo na policijski postaji, opravijo kar v avtomobilu, zato jim ostane več časa za delo z ljudmi.

Prometni policisti skrbijo za varnost in urejanje
cestnega prometa, pri svojem delu pa preiskujejo prometne nesreče, preprečujejo in odkrivajo
kazniva dejanja ter prekrške, ki ogrožajo prometno varnost, opravljajo poostrene nadzore
prometa, nadzore z videotehničnimi napravami,
nadzore tovornih vozil in avtobusov, po potrebi
spremljajo izredne prevoze in prevoze nevarnega blaga itd.

Policisti znotraj splošnih policijskih nalog vzpostavljajo in vzdržujejo javni red in mir, varujejo
življenja, osebno varnost in premoženje ljudi,
skrbijo za izvajanje predpisov o orožju in eksplozivih, javnem zbiranju in združevanju ljudi idr.
Poleg tega opravljajo tudi naloge v zvezi s samomori, nenadnimi smrtmi, delovnimi nesrečami,
utopitvami, iskalnimi akcijami, naravnimi in
drugimi nesrečami, požari itd.
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VAROVANJE DRŽAVNE MEJE

kaznivih dejanj, nadzoru državne meje in reševanju ob naravnih nesrečah ter nesrečah v
gorah, prevozu dojenčkov v inkubatorjih, hudo
bolnih in poškodovanih, odkrivanju in gašenju
požarov na prostem, gradnji žičnic in planinskih
koč, postavljanju oddajnikov in daljnovodov ipd.
Nešteto primerov je, ko so lahko helikopterji
učinkovito priskočili na pomoč in rešili dragoceno življenje ali preprečili hujše posledice. Na
letošnji SOBRI bodo skupaj s policisti gorske
enote predstavili vajo reševanja poškodovanca s
pomočjo policijskega helikopterja.

Na zunanji ploščadi bo na ogled postavljeno
specialno vozilo schengenbus, s katerim policisti odkrivajo nedovoljene prehode čez državno
mejo. Predstavili bodo tudi drugo opremo, npr.
mobilno in ročno termovizijo, opremo za odkrivanje ponarejenih in prenarejenih dokumentov, ogledalo za pregled podvozja vozil,
detektor prisotnosti ogljikovega dioksida,
detektor za odkrivanje tihotapskega blaga,
IR-kamero itd.
Mejni policisti nadzorujejo prehajanje čez državno mejo in slednjo obenem varujejo, preiskujejo kazniva dejanja in prekrške na državni meji,
preprečujejo nedovoljene migracije itd.

KRIMINALISTIČNA POLICIJA IN
POLICIJSKA FORENZIKA

Kriminalističnotehnični kombi in oprema za
ogled kraja kaznivega dejanja vedno pritegneta veliko obiskovalcev. Spoznate lahko delo
kriminalističnih tehnikov in kriminalistov (npr.
kako odkrivajo prstne odtise). Kriminalisti in
kriminalistični tehniki obravnavajo različne
oblike kriminalitete (npr. premoženjska kriminaliteta, trgovina z orožjem in prepovedanimi
drogami, trgovina z ljudmi, krvni in spolni delikti, mladoletniška, gospodarska, računalniška
kriminaliteta idr.), ki zahtevajo posebno preiskovalno znanje in tehnično opremo. Delavci kriminalistične policije niso uniformirani, v
posebnih primerih pa oblečejo prepoznavne vetrovke z napisom Policija. Slovenska policija ima
sicer tudi Nacionalni forenzični laboratorij, ki
opravlja preiskave materialnih sledi, nastalih pri
kaznivih dejanjih ali prekrških, in podaja interpretacije rezultatov preiskav za policijo in pravosodne organe.

VAROVANJE OSEB

Varovanje oseb in objektov zahteva visoko stopnjo profesionalnosti, popolno predanost in odlično izurjenost policistov varnostnikov. Ti
varujejo varovane osebe in objekte pred vsemi
oblikami ogrožanja s kombinacijo preventivnooperativnih varnostnih ukrepov ter ukrepov tehničnega in fizičnega varovanja. Policisti
varnostniki skrbijo za varovanje najvišjih predstavnikov domače in tuje oblasti ter objektov, v
katerih so sedeži državnih organov. Na razstavnem prostoru policije si bo mogoče ogledati atraktivno blindirano vozilo za prevoz varovanih
oseb, policist varnostnik pa bo predstavil to
zahtevno področje policijskega dela.

LETALSKA POLICIJSKA ENOTA

SPECIALNA ENOTA

Na sejmu si bodo obiskovalci lahko od blizu
ogledali policijski helikopter. Policijski helikopterji so nenadomestljivi pri urejanju in nadzorovanju cestnega prometa, zasledovanju storilcev

Na zunanji ploščadi bo širši javnosti prvič predstavljeno novo bojno oklepno vozilo Specialne
enote. Policijski »specialci« bodo predstavili
tudi zaščitno in drugo opremo, ki jo upora66

bljajo pri delu. Specialna enota je vrhunsko izurjena policijska enota, ki opravlja najzahtevnejše
naloge policije. Od njenih pripadnikov se zahtevata najvišja stopnja izurjenosti in psihofizične
pripravljenosti ter uporaba posebnih znanj in veščin, saj so naloge povezane z visoko stopnjo tveganja za varnost, zdravje ali življenje ljudi.
Specialna enota opravlja naloge, povezane s protiterorističnim delovanjem, ter sodeluje pri prijetju storilcev hujših kaznivih dejanj, varovanju
najvišjih domačih in tujih državnih predstavnikov, varovanju določenih objektov itd.

morajo biti za izvajanje določenih policijskih
nalog še dodatno dobro psihofizično usposobljeni.

SLUŽBENE ŽIVALI POLICIJE

POSEBNA POLICIJSKA ENOTA

Na sejmu se bo z intervencijskim vozilom in
posebno zaščitno opremo predstavila tudi
Posebna policijska enota (PPE), ki jo javnost
pogosto zamenjuje s Specialno enoto. Policisti
obeh enot imajo sicer podobna oblačila in
opremo, vendar pa so njihove naloge precej različne. PPE je enota, ki deluje na sklic. To pomeni, da so policisti, ki sicer opravljajo redne
naloge na policijskih postajah, posebej sklicani
takrat, ko je za učinkovito, hitro in uspešno izvedbo nalog potrebno usklajeno delovanje večjega števila policistov. Dogodki, zaradi katerih
so sklicani pripadniki PPE, so povezani predvsem s hujšimi kaznivimi dejanji in množičnimi
kršitvami javnega reda in miru, večjimi naravnimi in ekološkimi nesrečami, iskanjem pogrešanih oseb in drugimi zahtevnimi varnostnimi
nalogami. Za opravljanje nalog policije v visokogorju je znotraj PPE organizirana tudi Gorska
enota. V gorah tako iščejo pogrešane, pomagajo
ponesrečencem, svetujejo planincem in jih opozarjajo na ustrezno opremljenost. Policisti PPE

Obiskovalci bodo lahko spoznali pomembne
partnerje slovenskih policistov – policijske
konje. Ti so nepogrešljivi predvsem pri varovanju vseh vrst javnega zbiranja, kjer je mogoče
pričakovati večjo množico ljudi, saj so policisti
konjeniki opaznejši, policist pa ima s konja tudi
boljši pregled nad dogajanjem. Konj vidi v zornem kotu 300–320 stopinj, sliši pa približno 20krat bolje od človeka, zato spremembe v okolici
zazna veliko bolje kot njegov jezdec. Policijski
konji so zaradi svojih fizičnih lastnosti in odlične mobilnosti nepogrešljivi tudi kot pomoč dru67

gim policistom na zahtevnih terenih, npr. v gozdovih in na obrežjih rek, ki so z motornimi vozili težko dostopni.

Več o delu policije in številnih drugih področjih
policijskega dela si lahko ogledate na:
Uradni spletni strani Policije: www.policija.si
Facebooku: www.facebook.com/policijaSI/

POLICIJSKI ORKESTER

Twitterju: www. twitter.com/policija_si

Obiskovalci bodo na SOBRI lahko prisluhnili
glasbenim mojstrovinam Policijskega orkestra,
ki bo v manjši sestavi prisoten na razstavnem
prostoru policije, v širši sestavi pa bo nastopil
na zaključni slovesnosti zadnji dan sejma. Policijski orkester je uradni protokolarni orkester
Republike Slovenije. V svoji več kot 70-letni zgodovini si je z nastopi doma in po svetu prislužil
mnogo priznanj in občudovanja strokovne javnosti. Sodeluje na državnih slovesnostih in drugih
državnih protokolarnih dogodkih, na prireditvah
ter slovesnostih ministrstev in policije, na spominskih in pogrebnih slovesnostih, izvaja pa tudi
samostojne, dobrodelne in promocijske koncerte.

Youtube kanalu: Slovenska policija
Instagramu: www.instagram.com/police_slovenia/

KOTIČEK »POLICIJA ZA OTROKE«

Policisti namenjajo posebno skrb varnosti naših
najmlajših, zato bodo zanje pripravili otroški kotiček, kjer bodo malčki lahko preverili svoje znanje cestnoprometnih pravil in svoje spretnosti
preizkusili tudi na posebnem, zanje pripravljenem prometnem poligonu. Lahko se bodo tudi
slikali z najbolj prijaznima policistoma, s »policistom« Leonom in »policistko« Piko.

ZGODOVINA POLICIJE

Muzej slovenske policije bo skupaj z zbiratelji
pripravil razstavo o zgodovini razvoja
slovenske policije, in sicer od orožnikov, prek
miličnikov, do današnjih policistov. Za obiskovalce bodo zanimivi tudi starodobna vozila,
uniforme in oprema nekdanjih miličnikov.
Svoje cilje, članstvo in aktivnosti bo predstavilo
tudi policijsko veteransko združenje Sever.
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GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

Tržaška 221, SI-1000 Ljubljana
Tel.: 01/241 9750, Fax: 01/241 9764
gasilska.zveza-slo@siol.net
www.gasilec.net
Gasilska zveza Slovenije je najvišja stopnja organiziranosti prostovoljnega gasilstva, ki preko
120 gasilskih zvez povezuje 1.340 prostovoljnih
gasilskih društev. Slovensko gasilstvo temelji na
prostovoljnem gasilstvu, saj so samo v večjih mestih ustanovljene poklicne gasilske enote. V Sloveniji je v prostovoljna gasilska društva
vključenih že več kot 165.000 članstva.

Gasilska zveza Slovenije je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična ter najvišja
oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev in njihovih zvez. Deluje na podlagi Zakona
o društvih in Zakona o gasilstvu. Je zveza vseh
prostovoljnih gasilskih društev, vseh prostovoljnih industrijskih gasilskih društev ter njihovih
gasilskih zvez, ki so organizirana na občinski,
medobčinski in regijski ravni.

Zgodovina organiziranega gasilstva v Sloveniji
sega v leto 1869, ko je bilo ustanovljeno prvo Prostovoljno gasilsko društvo v Metliki, kar pomeni,
da organizirano delujemo že 152 let. Ljudje se
združujejo v gasilska društva, da bi učinkovitejše
preprečevali in gasili požare. Naloga gasilskih društev je veliko več kot le gašenje in reševanje v primeru požarov. V njih so ljudje našli socialno oporo
in solidarno, nesebično pomoč ob vsakršni nesreči. Skozi gasilska društva člani izkazujejo predanost slovenskemu narodu in obstoj te zavesti.
Danes so v številnih krajih prav gasilska društva
tista, ki združujejo in povezujejo občane pri aktivnostih in dejavnostih, posebej na področju varstva
pred požari ter kulturnem in drugih področjih.
Gasilska organizacija se je z leti razvila v sodobno,
humanitarno in nestrankarsko organizacijo.

Gasilska zveza Slovenije je bila ustanovljena
leta 1949 v Ljubljani, kot naslednica vseh
predhodnih povezav gasilskih organizacij. Od
tedaj dalje opravlja naloge krovne gasilske organizacije. Od leta 1992 je tudi članica mednarodne gasilske organizacije CTIF. Ves čas
sodelujemo pri različnih aktivnostih preko
članstva in vodenja različnih komisij ter delovnih skupin, kot tudi z aktivnim delovanjem v
izvršnem odboru CTIF. Gasilska zveza Slovenije je leta 2017 prevzela tudi vodenje pisarne
CTIF, katere sedež je na sedežu Gasilske zveze
Slovenije.
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Cilji našega delovanja so: zagotavljati strokovno
usposobljenost in usklajen razvoj naših prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez za
učinkovito požarno varnost v državi, skrbeti za
organiziranost in status gasilca, zagotavljati povezovanje gasilstva v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi, zagotavljati
mednarodno povezovanje z drugimi gasilskimi
organizacijami v svetu, ohranjanje gasilskih vrednot in tradicije, spoštovanje osebnosti članov ter
dobrih medsebojnih odnosov kot pomembnih
vrednot društvenega življenja, opravljati naloge
gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu
in je humanitarne narave.

generator družbenega in kulturnega delovanja
ter socialne kohezije, kar še posebej velja za ruralna okolja. Gasilstvo je še mnogo več – je način
življenja posameznikov.
S humanitarno naravnanostjo, prostovoljnostjo
in solidarnostjo si je gasilska organizacija zagotovila poseben status ter priljubljenost, na kar
nas opozarjajo raziskave, v katerih ljudje postavljajo gasilsko organizacijo med organizacije, ki
jim najbolj zaupajo.

Slovenska gasilska organizacija predstavlja pomemben člen sistema zaščite in reševanja, ki –
poleg gašenja požarov – opravlja vse naloge zaščite ter reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Z operativno sposobnostjo, odzivnostjo,
usposobljenostjo kadrov in univerzalno tehniko
predstavlja zanesljivo ter množično silo, dokaj
enakomerno razporejeno po slovenskem prostoru, za ukrepanje v vseh vrstah nesreč. Zaradi
visoke usposobljenosti in opremljenosti so gasilske enote sposobne ukrepati tudi v najzahtevnejših okoliščinah, ko intervencije od posredovalcev
zahtevajo veliko znanja, izurjenosti ter profesionalizma.

Zelo pomembna je vloga gasilstva na področju
preventive, hkrati pa se skozi gasilstvo na specifičen način ohranjata samopomoč in solidarnost
ob požarih ter drugih nesrečah. Pomembno poslanstvo gasilske organizacije je tudi vzgoja mladih, ki v gasilskih vrstah dobijo potrebno znanje
s področja preventive ter zaščite in reševanja,
vzgajamo pa jih tudi v duhu solidarnosti ter pomoči človeku. Gasilstvo je še vedno pomemben
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72. brigada Slovenske vojske, Ramovševa ulica 2, SI-2000 Maribor
Advantage Austria Ljubljana, Prešernova cesta 23, SI-1000 Ljubljana
Arex d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 7, SI-8310 Šentjernej
Bijol d.o.o., Livarska cesta 17, SI-2367 Vuzenica
CODEX Technologies, d.o.o., Savska loka 20, SI-4000 Kranj
Croatian Competitiveness Cluster of Defence Industry, Industrijska zona 3, HR-40323 Prelog
Dat-Con d.o.o., Cvetlična ulica 52, SI-3313 Polzela
Dr. Nemo d.o.o., Štrekljeva ulica 3, SI-1000 Ljubljana
Elektronika Naglič d.o.o., Goričica pri Ihanu 44, SI-1230 Domžale
Franz Achleitner-Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH, Innsbrucker Strasse 94, A-6300 Wörgl
Gasilska zveza Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, SI-9250 Gornja Radgona
Gasilska zveza Slovenije, Tržaška cesta 221, SI-1000 Ljubljana
Group 22 d.o.o., Babičeva ulica 1, SI-1000 Ljubljana
IMEXA d.o.o., Zaloška cesta 163, SI-1000 Ljubljana
Kompas Telekomunikacije d.o.o., Pot k sejmišču 30, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Magnus Aircraft, Hrsz 08/8., H-7666 Pogány
Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p., Štefana Kovača 22, SI-9000 Murska Sobota
MF Plus d.o.o., Pot k sejmišču 30, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Mil SIstemika Informacijske rešitve d.o.o., Zemljemerska ulica 10, SI-1000 Ljubljana
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, Štefanova ulica 2, SI-1501 Ljubljana
Ministrstvo za obrambo RS - Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, SI-1000 Ljubljana
MOVO d.o.o., Ob gozdu 19a, SI-2352 Selnica ob Dravi
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana
Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana
Novatel, družba za informacijske tehnologije d.o.o., Bukovžlak 101, SI-3000 Celje
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona, Partizanska 12, SI-9250 Gornja Radgona
Okrepčevalnica Rocky John William Dremelj s.p., Prešernova cesta 1z, SI-9250 Gornja Radgona
OneDrone d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 36, SI-1210 Ljubljana Šentvid
Ortomedica d.o.o., Gosposka ulica 9, SI-2000 Maribor
Ortoroma, Tatjana Mali s.p., Sokolska ulica 46, SI-2000 Maribor
Panna Plus d.o.o., Podjunska ulica 13, SI-1000 Ljubljana
Perigon d.o.o., Vojkova cesta 58, SI-1000 Ljubljana
Petre šotori - hale d.o.o., Čeplje 51, SI-3305 Vransko
Poplave stop - protipoplavna zaščita, Hidrotehnika Janko, Pavel Janko s.p., Na trgu 51, SI-3330 Mozirje
Posredovanje Gugi, Vladimir Dlouhy s.p., Lomanoše 44c, SI-9250 Gornja Radgona
Prevent & Deloza d.o.o., Kosova ulica 14, SI-3000 Celje
Proarmis d.o.o., Pekel 20, SI-2000 Maribor
Radio Murski val, d.o.o., Ul. Arhitekta Novaka 13, SI-9000 Murska Sobota
ROSENBAUER, d.o.o., Ljutomerska cesta 6, SI-9250 Gornja Radgona
RT-TRI, d.o.o., Borovec 31, SI-1236 Trzin
Simon Fekonja, s.p., Trg osvoboditve 16, SI-2230 Lenart v Slov. goricah
Sinergija MCI, d.o.o., Savska loka 20, SI-4000 Kranj
Sladoledarna, Milaim Derviši s.p., Partizanska cesta 3, SI-9250 Gornja Radgona
Svit - Zolar, d.o.o., Stogovci 5, SI-2323 Ptujska Gora
Šiviljski atelje mici, Maja Holc s.p., Kerenčičeva ulica 14, SI-9250 Gornja Radgona
Veleposlaništvo Republike Poljske, Bežigrad 10, SI-1000 Ljubljana
VEX - Military Technology Trade Agency Ltd., Fő u. 14-18. Building A ép., H-1011 Budapest
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