Uvodnik
Trinajst (so)avtorjev petih prispevkov, objavljenih v tej številki revije
Varstvoslovje, razmišlja o vedenju mladih med pandemijo 2020, problematiki
spolnega nadlegovanja na območjih nočnega življenja in ohranjanju varnosti
na nogometnih tekmah. Izvedeli bomo tudi več o preprečevanju kriminalitete
na območju južne Rusije in o vprašanju vloge socialnih delavcev pri blaženju
sekundarne viktimizacije med preiskovanjem samomorov v Turčiji.
V prvem prispevku Luka Jelovčan, Kaja Prislan, Anže Mihelič obravnavajo
zelo aktualno vprašanje v študiji Samozaščitno vedenje med mladostniki v času javne
zdravstvene krize. Namen njihovih analiz je bil preučiti zaznave mladostnikov v
času javne zdravstvene krize skladno z dejavniki teorije načrtovanega vedenja,
njihovo samozaščitno vedenje v primerjavi z ostalimi starostnimi skupinami
ter preučiti vpliv dejavnikov teorije načrtovanega vedenja na samozaščitno
delovanje. V naslednjem prispevku Tinkara Bulovec in Katja Eman predstavljata
vpogled v Območja nočnega življenja v mestih kot potencialna kriminogena žarišča
spolnega nadlegovanja. Avtorici predstavita teoretično ozadje te premalo raziskane
problematike, pojavne oblike in razsežnosti kot tudi viktimološki vidik ter
nekatere kriminološke razlage. Timotej Praznik, Maja Modic in Simon Slokan
so v tretjem prispevku z naslovom Vloga in naloga organizatorja športne prireditve:
varnost na nogometnih tekmah v Sloveniji, Srbiji in Avstriji preučili organizacijo
nogometnih tekem z vidika varnosti udeležencev. Avtorji so opravili pogovore
s predstavniki nogometnih klubov NK Celje iz Slovenije, FK Partizan iz Srbije in
SK Sturm Graz iz Avstrije. Njihova študija kaže, da kljub obstoju subnacionalne
zakonodaje obstajajo razlike v razumevanju zagotavljanja varnosti na športnih
prireditvah v analiziranih državah. V naslednjem prispevku z naslovom Varnost
in preprečevanje kriminalitete na ruralnih območjih Krasnodarskega kraja in Republike
Adigeje je Anton Petrovskiy opravil študijo o kriminoloških značilnostih
kriminalitete v dveh južnoruskih regijah v obdobju med 2015 in 2019. V zadnjem
prispevku Povezava preiskave in krizne intervencije v preiskovalnem intervjuju pri
poskusih samomora so avtorji Burak M. Gönültaş, Cristin Sauter, Meral Öztürk
in Murat Yıldız predstavili študijo o možnostih za ublažitev sekundarne
viktimizacije v primerih poskusov samomorov preko povezave med preiskavo in
procesi krizne intervencije.
V uredništvu revije Varstvoslovje verjamemo, da boste v tokratni številki našli
prispevke, ki jih je vredno prebrati in so dober vir svežih idej za vaše prihodnje
raziskave in, upajmo, nove prispevke.
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