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VABILO

Spoštovani,

v času od 23. do 25. septembra 2021 bo na prostoru Pomurskega sejma v Gornji Radgoni 
potekal 8. mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja - SOBRA 2021. Na 
sejmu se bodo z opremo in znanjem predstavile ključne organizacije, ki zagotavljajo 
obrambno pripravljenost, varnost državljanov ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih 
nesrečah.

Na sejmu se bo predstavila tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), 
in sicer bo v notranjih razstavnih prostorih hale B in na zunanjih razstavnih prostorih ob hali 
B predstavljena organiziranost ter glavne dejavnosti URSZR, organiziranost in oprema Civilne 
zaščite, operativnih sestavov društev ter nevladnih organizacij, ki izvajajo naloge zaščite, 
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami bodo izpostavljene novosti ter dobre prakse s področja ozaveščanja, 
preventive, zaščite, reševanja in pomoči, ocenjevanja škode, sistema opazovanja, obveščanja 
ter javnega alarmiranja, informacijsko-komunikacijskega sistema, usposabljanja, področja 
osebne in vzajemne zaščite, raziskav in razvoja ter mednarodnega sodelovanja. 

V okviru sejma vas Uprava RS za zaščito in reševanje vabi na posvet

»IZZIVI PODNEBNO POGOJENIH NESREČ«,

ki naslavlja problematiko podnebnih sprememb in z njimi povezanih nesreč, ki so čedalje 
pogostejše, obsežnejše ter silovitejše.

Posvet bo potekal v četrtek, 23. septembra 2021 s pričetkom ob 11.15 uri
v prostorih Pomurskega sejma d.o.o., Cesta na stadion 2, Gornja Radgona – dvorana 1.

Na posvetu bodo sodelovali strokovnjaki iz Ministrstva za obrambo, URSZR, Ministrstva za 
okolje in prostor, Direktorata za vode in investicije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport ter hrvaškega ministrstva za notranje zadeve (Ministarstvo unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske - MUP, Ravnateljstvo Civilne zaštite RH).



Prijave na posvet pošljite do petka, 17. septembra 2021 na priloženem obrazcu na 
elektronski naslov natasa.moskun@urszr.si.

Število obiskovalcev posveta je omejeno, zato bodo upoštevane najhitreje prispele prijave. 
Za udeležbo na posvetu je obvezno dokazilo o izpolnjevanju PCT pogoja.

Vljudno vabljeni,

         Darko But
          sekretar

                 generalni direktor

Poslano:
 mag. Matej Tonin, minister,  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MORS)
 mag. Janez Žakelj, državni sekretar, MORS, 
 Rok Srakar, vodja Kabineta ministra, MORS
 Boštjan Perme, Kabinet ministra, MORS
 mag. Damijan Jaklin, NGS3, MORS
 Uroš Korošec, Direktorat za logistiko, MORS 
 mag. Marko Doblekar, Sekretariat generalnega sekretarja, MORS
 Srečko Šestan, Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, Vlada RS
 Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
 Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije
 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 Skupnost občin Slovenije
 Združenje občin Slovenije
 Združenje mestnih občin Slovenije
 Gasilska zveza Slovenije
 Združenje slovenskih poklicnih gasilcev
 Rdeči križ Slovenije
 Izpostave URSZR

Priloga:
 program posveta,
 prijavnica.
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