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Četrta mednarodna 
študentska konferenca o 
varnosti v lokalnih skupnostih 
– primerjava ruralnih in 
urbanih okolij
Dne 20. 4. 2021 je prek spletne platforme MS Teams potekala četrta mednarodna 
študentska konferenca, katere osrednja tematika je bila varnost v lokalnih 
skupnostih, primerjava med ruralnim in urbanim okoljem. Konferenca 
je potekala v angleškem jeziku. Na konferenci je bilo prisotnih več kot 80 
udeležencev. Spletna stran 4. mednarodne študentske konference o varnosti v 
lokalnih skupnostih je dostopna na spletni strani Fakultete za varnostne vede 
Univerze v Mariboru (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, 2021).

Konferenco so organizirali prof. dr. Gorazd Meško in izr. prof. dr. 
Katja Eman s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru ter prof. dr. 
Velimir Rakočević s Pravne fakultete Univerze v Črni gori. Na konferenci je 
bilo predstavljenih 20 prispevkov o varnosti v lokalnih skupnostih, ki so jih 
pripravili doktorski in magistrski študenti Fakultete za varnostne vede Univerze 
v Mariboru in Pravne fakultete Univerze v Črni gori. 

Na otvoritvi konference so udeležence nagovorili izr. prof. dr. Andrej 
Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede, prof. dr. Velimir Rakočević, Pravna 
fakulteta, Univerza v Črni gori, in prof. dr. Gorazd Meško. Izrazili so svoje 
zadovoljstvo glede kakovosti prispevkov in željo po nadaljnjem sodelovanju ter 
medsebojnem obisku in druženju udeležencev konference po koncu pandemije 
covida-19.

V prvem sklopu konference sta bila predstavljena prispevek Sanje Raković, 
Aleksandre Jovanović, Nemanje Bulatovića, Ksenije Vojvodić in Andreje 
Pepeljak o pregledu literature in raziskovanja varnosti v lokalnih skupnostih 
in prispevek Ize Kokoravec, doktorske študentke Fakultete za varnostne vede 
Univerze v Mariboru, o mladoletniškem prestopništvu v ruralnih okoljih v 
Sloveniji, kar je tudi tema njene doktorske disertacije. 

V naslednji sekciji je bil predstavljen pregled raziskovanja varnosti v 
lokalnih skupnostih v Sloveniji, ki so ga pripravili Zala Osterc, Primož Novak, 
Lana Rupar in Jošt Meško. Sledil je prispevek o varnosti v lokalnih skupnostih, 
ki so ga predstavili črnogorski študenti Marija Marković, Ksenija Moračanin, 
Šako Petrović, Lidija Vukotić in Nađa Čejović. Predstavili so izzive spopadanja 
s kriminaliteto v Črni gori in njenega obvladovanja. Sledili sta predstavitvi o 
kriminaliteti v času pandemije covida-19 s poudarkom na ruralnih okoljih. 
Črnogorski vidik so predstavili Amar Čuturić, Jelena Đukić, Jelena Šćekić, 
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Nina Ramović, Jovan Dabović in Ivana Martinović, slovenski pa Mojca Naglič, 
Ana Marija Poplašen, Kaja Knavs, Maruša Ravnjak in Mario Crnjac. V naslednji 
predstavitvi je bila obravnavana tematika varnosti v lokalnih skupnostih v 
urbanih in ruralnih okoljih v Sloveniji, ki so jo pripravili Adriana Gjergjek, Živa 
Drobnič, Zala Gujtman in Stiven Bozhinoski.

V nadaljevanju so svoj prispevek o značilnostih in posebnostih kriminalitete 
v ruralnih območjih v Črni gori predstavili Milica Raspopović, Boško Miranović, 
Milena Bakić, Miloš Janketić in Aleksandar Nikolić. Sledil je slovenski vidik 
enake tematike, ki so ga predstavili Maria Brecelj, Melani Svetec, Tina Arko in 
Tara Grašič. Naslednja dva prispevka sta se osredotočila na žrtve kriminalitete 
v ruralnih okoljih, prav tako z vidika črnogorskih študentov, ki so ga predstavili 
Tamara Rakočević, Jovana Čanović, Marko Tošić, Svjetlana Duši in Nikolina 
Čavor, in slovenskih študentov, ki so ga predstavili Jaka Perme, Maja Loknar, 
Mia Kolenc, Edvard Francelj in Primož Drolc. Zadnji prispevek tega sklopa se 
je osredotočil na raziskovalne izzive z vidika zagotavljanja trajnostnega razvoja 
v okviru Organizacije združenih narodov (United Nations Development 
Programme Sustainable Development Goals – UNDP SDG). 

V naslednjem sklopu konference so slovenske študentke Eva Marčič, Kiara 
Ropoša, Blažka Tratnik, Belma Hodžić in Taja Rednak predstavile prispevek 
o medosebnem nasilju v ruralnih okoljih. Črnogorski vidik te tematike pa so 
pripravili Andrea Drašković, Kristina Janković, Nina Premović, Dijana Mojašević 
in Teodora Radošević. Prispevka o okoljski kriminaliteti v ruralnih okoljih so s 
slovenskega vidika predstavili Kaja Juras, Timotej Praznik, David Paulič in Tim 
Zemljič ter s črnogorskega Marija Vuksanović, Nađa Pejović, Nikoleta Roganović, 
Ivana Martinović in Anđela Nikolić.

V zadnjem sklopu konference sta prva dva prispevka obravnavala navidezno 
idiličnost ruralnega okolja. Slovenski vidik so pripravile Ajda Potočnik, Evelina 
Kos in Maja Hercigonja. Črnogorski vidik, ki je v ospredje postavljal hujše oblike 
kaznivih dejanj, pa so pripravili Jovana Šaban, Jovana Golubović, Nina Perišić, 
Anastasija Brajović, Jovana Ćirović in Vučić Filipović. Zadnja dva prispevka 
sta prikazala vlogo policije pri zagotavljanju varnosti v lokalnih skupnostih v 
ruralnem okolju. Črnogorski vidik so osvetlile Kristina Marković, Maja Mijović, 
Nikola Gogić, Bojana Đurović, Lana Šahbaz in Nikoleta Ljuljić. Vlogo slovenske 
policije pri zagotavljanju varnosti v lokalnih skupnostih v ruralnem okolju pa so 
predstavili Luka Jelovčan, Teja Lobnikar, Ula Moškerc in Žiga Kodrič. 

V zaključku konference je sledila razprava, v kateri sta sodelovala in jo 
povezovala prof. dr. Velimir Rakočević in prof. dr. Gorazd Meško. Profesor 
Meško je povedal, da s prof. Rakočevićem organizirata konference za slovenske 
in črnogorske študente že od leta 2017. S to konferenco študentom omogočata 
varno okolje za usvajanje nastopanja v angleškem jeziku kot lingua franca 
znanosti na globalni ravni, kar pomaga prihodnjim strokovnjakom na področju 
prava in varstvoslovja. S tovrstnimi konferencami se krepita tudi mednarodno 
sodelovanje in prenos znanstvenih ugotovitev ter vzpostavljajo boljši odnosi med 
raziskovalnimi institucijami, raziskovalci in študenti iz Slovenije in Črne gore. 
V razpravi so svoje zadovoljstvo z opravljenim delom in kakovostjo prispevkov 
izrazili tudi organizatorji konference in študenti. 
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V ospredju konference je bila tematika primerjave varnosti v lokalnih 
skupnostih v ruralnem okolju v Sloveniji in Črni gori. Ta vidik je zelo pomemben, 
saj večina Slovenije predstavlja ruralno okolje, ki ima svoje specifične značilnosti. 
Delo študentov na področju varnosti v ruralnih lokalnih skupnostih pripomore k 
svežemu vidiku in novim zornim kotom obravnavanja varnostne problematike v 
ruralnih lokalnih skupnostih. V prispevkih so bili predstavljeni izzivi, s katerimi 
se soočata Slovenija in Črna gora pri zagotavljanju varnosti v ruralnih skupnostih. 
Izmenjava ugotovitev raziskav pa pripomore k uspešnejšemu reševanju tovrstne 
problematike. Mednarodno sodelovanje in izmenjava izkušenj na področju 
zagotavljanja varnosti v ruralnih okoljih je pomemben premik k poti do bolj varne 
družbe. Kot študent sem konferenco izkusil kot izjemen način za prenos ugotovitev 
in dobrih praks s tujimi kolegi in kot nadgradnjo dosedanjega učnega procesa na 
Fakulteti za varnostne vede pri predmetu Varnost v lokalnih skupnostih.

Jošt Meško
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