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Uvodnik
Zadnjo številko revije Varstvoslovje v tem letu predstavlja pet raznolikih 
člankov, ki pa vsak zase in vsi skupaj analizirajo pomembne vsebine s področja 
varnosti. Bralci se bodo seznanili s poglobljeno študijo o zagotavljanju varnosti v 
pametnih mestih, predstavljen je vpliv uredbe EU o varstvu podatkov pri uporabi 
mobilnih naprav, predstavljena je analiza pravne ureditve odvzema premoženja 
nezakonitega izvora v Sloveniji, analizirane so formalne meje zakonov s 
področja zagotavljanja varnosti v Sloveniji, številko pa zaključujemo z analizo 
izpostavljenosti zaposlenih nasilju uporabnikov v domovih za starejše občane v 
Sloveniji. 

V prvem članku z naslovom Analysis of the Relationship between Smart Cities, 
Policing and Criminal Investigation Kaja Prislan in Boštjan Slak predstavljata 
poglobljeno analizo soodvisnosti procesov zagotavljanja varnosti v pametnih 
mestih z vidika preiskovanja kaznivih dejanj, kriminalistične obveščevalne 
dejavnosti in zagotavljanja zasebnosti prebivalcev ter obiskovalcev pametnih 
mest. Avtorja poudarjata, da lahko sodobne tehnologije in storitve pametnega 
mesta vplivajo na načine izvajanja policijske dejavnosti in na učinkovitost policije, 
saj imajo lahko sodobne tehnologije in storitve pametnega mesta velik potencial 
za kriminalistične preiskave in kriminalističnoobveščevalno dejavnost preko 
informacij v realnem času. To lahko policiji pomaga, da razvije nove preiskave ali 
strategije za nadzor kaznivih dejanj.

V drugem članku The Impact of the EU General Data Protection Regulation 
(GDPR) on Mobile Devices Domen Hribar, Miha Dvojmoč in Blaž Markelj 
analizirajo novosti evropske direktive s področja uporabe osebnih podatkov 
(GDPR) s posebnim poudarkom na uporabo mobilnih naprav. Članek predstavlja 
nekatere največje spremembe, ki vplivajo tako na fizične kot na pravne osebe. 
Avtorji poudarjajo potrebo po razjasnitvi nekaterih vprašanj pri izvajanju uredbe 
skupaj s potrebo po večjem zavedanju primerne zaščite varstva osebnih podatkov, 
shranjenih na njihovih mobilnih napravah. Rezultati raziskave kažejo, da se 
posamezniki relativno dobro zavedajo koncepta varstva osebnih podatkov, kljub 
temu, da uredba pred njih postavlja nove izzive. 

V tretjem prispevku z naslovom An Analysis of the Legal Aspects of Illegal Assets 
Recovery in Slovenia Katja Rejec Longar predstavlja pravno analizo odvzema 
premoženja nezakonitega izvora v Sloveniji skozi prizmo petstopenjskega procesa 
odvzema nezakonitega premoženja – finančne preiskave, zamrznitve oziroma 
zavarovanja premoženja, odvzema premoženja, izvršitve odločbe o odvzemu 
ter upravljanja z odvzetim premoženjem. Avtorica ugotavlja, da slovenski 
pravni red pristojnim organom ponuja več možnosti odvzema premoženja 
nezakonitega izvora. Uporabijo lahko klasični odvzem premoženjskih koristi v 
okviru kazenskega postopka, razširjeni odvzem po kazenski zakonodaji ter civilni 
odvzem preko tožbe v skladu z zakonom o odvzemu premoženja nezakonitega 
izvora. V analizi ugotavlja, da bi bilo nujno opredeliti finančno preiskavo v okviru 
kazenske zakonodaje, saj ni primerno, da se finančna preiskava izvaja po določbah 
civilnega prava.
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V prispevku Formal Boundaries of Slovenian Law Bojan Tičar predstavlja 
formalne meje slovenskega prava predvsem z vidika veljavnega slovenskega 
pravnega reda. V prispevku so na pregledni način prikazani temeljni pravni 
instituti. Avtor s pomočjo rimskopravnega pogleda na pravne pojme opisuje, 
kakšen je odnos piscev s področja teorije prava pa tudi s področja kritičnega prava 
na definiranje ključnih pravnih pojmov in pojavov.

V zadnjem članku User Violence against Employees in Nursing Homes Katarina 
Cesar, Liljana Rihter, Špela Selak in Branko Gabrovec analizirajo vrste in 
razširjenost nasilja na delovnem mestu med zaposlenimi v socialnovarstvenem 
zavodu. Ugotovili so, da so zaposleni najpogosteje izpostavljeni verbalnemu 
nasilju, najmanj pogosto pa doživljajo neželeno vedenje spolne narave. Z nasiljem 
uporabnikov se pogosteje srečujejo zaposleni na področju zdravstvene nege kot 
zaposleni na drugih področjih. Ugotovili so tudi, da ob tem zaposleni občutijo 
strah, nemoč in negotovost.

Uredniški odbor revije Varstvoslovje upa, da bodo izbrani članki za bralce 
zanimivi in vir novih idej. Ker je pričujoča izdaja revije zadnja v letu 2018, vam 
celotna ekipa revije želi vse dobro v letu 2019. 
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