
 
 

 

 
   

 

Program 5. nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih 

Mestna občina Nova Gorica, 28. 11. 2019 

 

13.00 – 13.50 Registracija udeležencev 

 

14.00 – 14.30 Otvoritev konference 

–  dr. Klemen Miklavič, župan Nove Gorice 

–  izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede UM 

–  mag. Tatjana Bobnar, generalna direktorica policije 

–  mag. Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve 

 

14.30 – 14.45 Uvod v drugo obdobje programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih 

– primerjava ruralnih in urbanih okolij (2019–2024), vodja PS VLS, Gorazd Meško 

 

14.45 – 16.00 Varnost v lokalnih skupnostih v Sloveniji I. 

Moderatorka: Katja Eman 

 

Policija in lokalna skupnost – sodelovanje Policijske uprave Nova Gorica in Mestne 

občine Nova Gorica 

Evgen Govekar, Simon Rosič 

 

Analiza ureditve temeljne pravice do varnosti na pravnosistemskem in lokalnem nivoju 

v Republiki Sloveniji  

Benjamin Flander, Bojan Tičar 

 

Razlike v zaznavanju varnostnih pojavov med prebivalci urbanih in ruralnih okolij v 

Sloveniji 

Andrej Sotlar, Bernarda Tominc 

 

Primerjava kriminalitete v slovenskih občinah 

Rok Hacin 

 

Samovarovalni ukrepi prebivalcev Slovenije – primerjava med ruralnimi in urbanimi 

območji bivanja 

Kaja Prislan, Gorazd Meško, Branko Lobnikar 

 

16.00 – 16.30 Odmor  

 



 
 

 

 
16.30 – 18.00 Varnost v lokalnih skupnostih v Sloveniji II. 

Moderator: Rok Hacin 

 

Dejavniki, povezani z občutkom (ne)varnosti v lokalnih skupnostih 

Vanja Erčulj 

 

Zaznava varnostnih problemov v lokalnih skupnostih – primerjava med regijami v 

Sloveniji 

Urška Pirnat, Gorazd Meško 

 

Pojavne oblike kriminalitete in posebnosti policijskega dela v ruralnih predelih Pomurja 

Katja Eman, Damir Ivančić, Dejan Bagari 

 

Posebnosti korupcije v ruralnem okolju v Sloveniji 

Bojan Dobovšek 

 

Varnost uporabnikov kibernetskega prostora 

Gorazd Meško, Kaja Prislan, Rok Hacin 

 

Je varnost uporabnika globalnega kibernetskega prostora pogojena z realnim okoljem? 

Igor Bernik 

 

18.00 Razprava in zaključek konference 
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