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VABILO  NA  POSVET

»KRIZNO KOMUNICIRANJE OB PODNEBNO POGOJENIH NESREČAH«

ki ga v sklopu 8. mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja - SOBRA 2021 organizira 
Uprava RS za zaščito in reševanje.

Posvet bo v petek, 24. septembra 2021 s pričetkom ob 9.00 uri
v prostorih Pomurskega sejma d.o.o., Cesta na stadion 2, Gornja Radgona – DVORANA 1.

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, kjer se bodo predstavile 
najpomembnejše institucije z opremo in znanjem, ki zagotavljajo obrambno pripravljenost, varnost 
državljanov ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Tudi Uprava RS za zaščito in reševanje se je aktivno vključila v priprave in izvedbo sejemskih in 
obsejemskih aktivnosti 8. mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja - SOBRA 
2021. V okviru aktivnosti sejma bo na notranjih razstavnih prostorih hale B in na zunanjih razstavnih 
prostorih ob hali B predstavljena organiziranost in glavne dejavnosti Uprave RS za zaščito in 
reševanje, organiziranost in oprema Civilne zaščite ter dejavnosti in oprema 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 bodo v okviru varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami izpostavljene predvsem novosti in dobre domače in tuje prakse s 
področja ozaveščanja, preventive, zaščite, reševanja in pomoči, ocenjevanja škod po naravnih in 
drugih nesrečah, sistema opazovanja, obveščanja in javnega alarmiranja, informacijsko-
komunikacijskega sistema, usposabljanja, področja osebne in vzajemne zaščite, raziskav in razvoja ter 
mednarodnega sodelovanja. Ena izmed teh sejemskih aktivnosti je tudi posvet »Krizno komuniciranje 
ob podnebno pogojenih nesrečah«.

Program posveta

Čas Aktivnost Izvajalec
9.00 – 9.10 Uvodni pozdrav Darko But, generalni direktor URSZR
9.10 – 9.45 Posvet Drago Menegalija
9.45 – 10.00 Odmor /
10.00 – 11.00 Nadaljevanje posveta Drago Menegalija
11.00 – 11.30 Razprava Drago Menegalija, udeleženci posveta



Za udeležbo na posvetu je obvezno dokazilo o izpolnjevanju PCT pogoja.

Prijave na posvet nam pošljite na priloženem obrazcu do petka, 17. septembra 2021, na elektronski 
naslov: sobra2021@urszr.si. Posveta se bo lahko udeležilo največ 120 udeležencev. V kolikor bo 
prijav več, bomo upoštevali prvih 120 prijav.

Vljudno vabljeni,

         mag. Stanislav Lotrič
                sekretar

             namestnik generalnega direktorja

Poslano:
 Skupnost občin Slovenije
 Združenje občin Slovenije
 Združenje mestnih občin Slovenije
 Gasilska zveza Slovenije
 Združenje slovenskih poklicnih gasilcev
 Rdeči križ Slovenije
 izpostave URSZR
 Policija
 Slovenska vojska

Priloga:
 prijavnica.
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