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Uvodnik
Članke v tej številki revije Varstvoslovje bi lahko razvrstili v tri vsebinske sklope. 
V prvih dveh člankih avtorji razpravljajo o pomembnih vprašanjih zagotavljanja 
varnosti z vidika pluralne policijske dejavnosti. Naloge in pooblastila policije in 
redarjev so predstavljene v prvem članku, v drugem pa avtor analizira kompetence, 
potrebne za uspešno delo zasebnih varnostnikov. Pri tem primerja ocene 
kompetenc s strani varnostnih menedžerjev in naročnikov zasebnovarnostnih 
storitev. Sledi sklop kriminoloških člankov, kjer avtorji najprej primerjajo stopnjo 
zaupanja in legitimnosti policije v Sloveniji in Srbiji, v naslednjem članku pa avtor 
predstavi pristop integracije mladoletnih prestopnikov po prestani kazni zapora 
v skupnost. Številko zaključuje kriminalistični članek o prednostih in izzivih 
uporabe tolmačev pri zasliševanju osumljencev kaznivih dejanj. 

Saša Kuhar in Bojan Tičar v članku Pravna ureditev slovenske policije in občinskega 
redarstva primerjata pooblastila in naloge policistov in redarjev pri zagotavljanju 
varnosti v lokalni skupnosti. V Sloveniji ustava, zakoni in podzakonski akti 
natančno določajo naloge, pooblastila in prisilna sredstva obeh organov. Avtorja 
poudarjata, da je sodelovanje med policisti in občinskimi redarji zakonsko 
opredeljeno in tudi nujno za zagotavljanje varnosti na lokalni ravni. Redarji lahko 
na občinski ravni opravljajo številne naloge, ki so tradicionalno vezane na policijsko 
delo, s čimer je policiji omogočeno, da se osredotoča na varnostno najbolj zahtevne 
naloge. Miha Dvojmoč razpravlja o pomenu kompetenc varnostnikov skozi oči 
varnostnih menedžerjev in uporabnikov varnostnih storitev. Pri tem je zanimiva 
ugotovitev, da uporabniki varnostnih storitev bolje ocenjujejo medosebne 
kompetence varnostnega osebja, kot jih (samo)ocenjujejo varnostniki ali varnostni 
menedžerji. Avtor ugotavlja, da je za učinkovito delo zasebnovarnostnih podjetij 
pomembno, da imajo zaposleni tudi ustrezne medosebne kompetence, drugače je 
delo opravljeno slabo in lahko povzroča konfliktne situacije tako znotraj podjetja 
kot z uporabniki zasebnovarsnotnih storitev.

V članku Zaupanje v policijo srbskih in slovenskih študentov prava Natalija Lukić, 
Vanja Bajović, Bojan Tičar in Katja Eman predstavljajo ugotovitve raziskave, 
kako študenti prava ocenjujejo legitimnost policije v dveh državah z območja 
bivše Jugoslavije. Ugotovitve kažejo, da so študenti prava na splošno zadržani 
do sodelovanja s policijo. Rezultati pri slovenskih študentih prava razkrivajo 
nekoliko bolj pozitivno dojemanje legitimnosti policijske dejavnosti. V Sloveniji 
tudi bolj pozitivno zaznavajo avtoriteto policije, zaupanje v policijo, postopkovno 
pravičnost in učinkovitost policije. Lino Bianco v prispevku z naslovom 
Nastanitev in reintegracija mladih prestopnikov: primer medresorskega akcijskega načrta 
za Malto analizira, ali se je s finančnega vidika smiselno lotiti priprave protokola 
za nastanitev in reintegracijo mladih prestopnikov ter medresorskega akcijskega 
načrta za reintegracijo mladostnikov po izpustitvi na prostost. Po opravljeni 
analizi ugotavlja, da je priprava protokola in medresorskega akcijskega načrta, ki 
bi upoštevala vse vključene strani, tudi mlade prestopnike, human in upravičen 
način investiranja v narodov družbeni kapital.

V zadnjem članku Jane Goodman-Delahunty in Natalie Martschuk 
analizirata vlogo tolmačev pri izvajanju policijskih intervjujev. Avtorici sta želeli 
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opredeliti najboljše prakse vključevanja tolmačev v policijske razgovore na podlagi 
vzorca izkušenih predstavnikov organov pregona iz azijsko-pacifiške regije. 
Intervjuvanci so se strinjali, da vključenost tolmača spremeni dinamiko razgovora, 
so pa identificirali koristi ter tveganja njihove vključenosti. Glavni pomisleki so se 
nanašali na ohranitev nadzora nad razgovorom, izgubo natančnosti, ohranjanje 
ustreznega odnosa, trajanje razgovora in utrujenost, ključ do uspeha pa so videli 
v izbiri tolmača, vnaprejšnji pripravi ter pravilni umestitvi tolmača v prostor, kjer 
se izvaja policijski intervju. 

V uredništvu upamo, da so prispevki zanimivi in uporabni. V letu 2017 pa 
vam želimo obilo uspehov.
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