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Uvodnik
Tokratna številka revije Varstvoslovje prinaša razprave o aktualnih vprašanjih na 
področju varstvoslovja v srednji, jugovzhodni in vzhodni Evropi.

V prvem prispevku Stojanka Mirčeva, Vesna Stefanovska in Bogdančo Gogov 
obravnavajo mediacijo med žrtvami in storilci kaznivih dejanj v pravosodnem 
sistemu za mladoletnike v Makedoniji. Natančneje, avtorji preučujejo, v kolikšni 
meri se upoštevajo procesne pravice različnih strank v sodnih postopkih, kjer so 
udeleženi mladoletniki, upoštevajoč multikulturni značaj skupnosti. Na osnovi 
sekundarnih podatkov, ki vključujejo sodne dokumente in intervjuje, avtorji 
preučujejo, v kolikšni meri se različni akterji zavedajo institucionalne zmogljivosti 
in pripravljenosti za uvedbo reform pravosodnega sistema za mladoletnike.

Prispevek avtorjev Ksenije Butorac, Marijana Šuperine in Ljiljane Mikšaj 
Todorović proučuje primere starejših pogrešanih oseb v Zagrebu na Hrvaškem. 
Njihov cilj je oblikovanje načrta iskanja pogrešane osebe za potrebe policijskega 
dela. Avtorji so v raziskavi zajeli 170 starejših oseb v Zagrebu, pri čemer so 
proučevali podatke o različnih demografskih značilnostih, kraju in času izginotja, 
načinu iskanja pogrešane osebe ter izidu le tega. Rezultati raziskave kažejo, da so 
najbolj rizična skupina starejše osebe z alzheimerjevo boleznijo in osebe s tveganjem 
za samomorilno vedenje. S pomočjo rezultatov raziskave lahko policija razvije 
učinkovitejši načrt iskanja pogrešanih oseb s poudarkom na starejših osebah. 

Tretji in četrti prispevek tokratne številke revije Varstvoslovje se ukvarjata 
s terorizmom. Prispevek Renata Matića, Anite Dremel in Mateje Šakić preučuje 
izvor in razlike v interpretaciji dogodkov, povezanih s terorizmom, s poudarkom 
na vzrokih in posledicah terorizma. Avtorji zaključijo, da so trenutni pristopi 
pri obravnavanju problema terorizma neuspešni, saj je logika uporabljena za 
zaznavanje vzrokov terorizma enaka tisti, ki se uporablja za reševanje problema. 
Naslednji prispevek se osredotoča na sojenje pred poroto v primerih, povezanih 
s terorizmom v Rusiji. Anna Gurinskaya, skozi to kar imenuje “postopen poseg 
v ustavno pravico”, ki se nanaša na sojenja pred poroto storilcem kaznivih dejanj 
obtoženih terorizma, vidi postopen umik in preobrat v pravosodnih reformah, 
ki so bile uvedene v devetdesetih letih. Zagovarja tezo, da je začetni argument 
o primarni pomembnosti “državne varnosti” v primerih terorističnih dejanj 
omogočil omejevanje dostopnosti sojenja pred poroto.

Jasna Fedran, Bojan Dobovšek in Branko Ažman v zadnjem prispevku 
ugotavljajo učinkovitost preventivnih ukrepov obvladovanja korupcije v institucijah 
javnega sektorja v Sloveniji. Pri tem se avtorji opirajo na podatke iz sekundarnih 
virov in intervjuje s snovalci in zavezanci za izdelavo načrtov integritete, pri čemer 
ugotavljajo, da slednji zavračajo sodelovanje v raziskavi. Prav tako ugotavljajo, da 
je sodelovanje zaposlenih pri izdelavi načrta integritete precej omejeno in da je 
treba sedanji koncept načrta integritete delno nadgraditi. 

Upava, da bodo prispevki za bralce zanimivi, poučni in uporabni. V imenu 
uredniškega odbora vabiva avtorje k oddaji prispevkov za objavo v reviji 
Varstvoslovje. 
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