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Uvodnik
Dragi bralci in bralke.

V zadnjo številko revije Varstvoslovje za leto 2021 smo vključili štiri članke; 
le-ti so po svoji vsebini zelo raznoliki, obravnavajo pa pomembne vsebine s 
področja kazenskega pravosodja in varnostnih ved. Avtorji naslavljajo vprašanja 
pravičnosti in učinkovitosti pri kazenskem pregonu islamskih terorističnih borcev, 
kompetence policistov pri obvladovanju agresivnih psihiatričnih bolnikov, 
uporabe napredne tehnologije pri dejavnostih zasebnega varovanja ter pomena 
konkurenčne obveščevalne dejavnosti za zagotavljanje poslovne uspešnosti 
sodobnih podjetij. Vsebine se tako raztezajo od javne policijske dejavnosti do 
zasebnega varovanja in korporativne varnosti.   

Anica Ferlin v članku Criminal Liability and Prosecution of Islamic State Fighters 
in Iraq (Kazenska odgovornost in pregon borcev Islamske države v Iraku) povzema 
delovanje Islamske države v Iraku in v svojo analizo vključuje pregled kazenskega 
pregona terorističnih borcev Islamske države. Avtorica ugotavlja, da je Islamska 
država v Iraku izvajala vojne zločine, zločine proti človeštvu in genocid, vendar 
na mednarodni ravni do danes za te zločine še ni odgovarjal noben posameznik. 
Avtorica opozarja na kršitve pravic osumljencev v procesu kazenskega pregona 
in potrebo po kategorizaciji osumljencev glede na resnost kaznivih dejanj, ki je 
do določene mere uvedena zgolj v iraškem Kurdistanu, ter tudi na potrebo po 
reintegraciji borcev Islamske države, tako da je treba poleg kazenskega pregona v 
dejavnosti vključiti tudi deradikalizacijo.

Branko Gabrovec, Tilen Zupan, Srečko Felix Krope in Branko Lobnikar v 
članku Police Instruments of Restraint Against Persons with Health Problems – Analysis 
of the Use of Expert Grips and Holds as Forms of Physical Force (Uporaba strokovnih 
prijemov pri osebah z zdravstvenimi težavami – policijski vidik) analizirajo 
mnenja policistov glede njihovih znanj za obvladovanje nasilnega pacienta. Ker 
obravnava nasilne osebe ni enaka obravnavi nasilne osebe z zdravstveno težavo 
ali pod vplivom drog oziroma zdravil, je pomembno, da je obravnava takšne osebe 
drugačna in prilagojena. Na podlagi empirične študije so ugotovili, da je znanje 
policistov za obravnavo nasilnih oseb, ki imajo zdravstvene težave ali pa so pod 
vplivom drog oziroma zdravil, pomanjkljivo ter da policisti niso deležni ustreznih 
usposabljanj. Specifičnost situacije namreč narekuje potrebo po dodatnem znanju 
in usposabljanju za uspešno izvedbo policijskega postopka na način, da ta ne bo 
ogrozil kasnejšega tretmajskega postopka s pacientom.

Miha Dvojmoč, Patricija Lunežnik in Kaja Prislan v članku Adoption of 
Advanced Technological Solutions in Slovenian Private Security Companies (Prevzem 
naprednih tehnoloških rešitev v slovenskih zasebnih varnostnih podjetjih) 
analizirajo pomen uporabe naprednih tehnoloških rešitev v varovanju kot enega 
izmed aktualnih razvojnih trendov v sektorju zasebnega varovanja. Ugotavljajo, 
da uporaba naprednih tehnoloških rešitev predstavlja priložnost za nadgradnjo 
varnostnih storitev in reševanje kadrovskih težav, s katerimi se soočajo zasebna 
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varnostna podjetja. Pri tem opozarjajo, da gre za temo, ki je enako pomembna tako 
za javno kot zasebno policijsko dejavnost. 

Zadnji članek The Use of Tools for Obtaining Data from Publicly Accessible 
Sources for the Purpose of Competitive Intelligence in Enterprises (Uporaba orodij 
za pridobivanje podatkov iz javno dostopnih virov v okviru konkurenčne 
obveščevalne dejavnosti v podjetjih) v tej številki revije Varstvoslovje je napisal 
Žiga Primc. Namen njegovega prispevka je s pomočjo sistematičnega pregleda 
literature ugotoviti uporabnost orodij za pridobivanje podatkov iz javnih virov 
v okviru konkurenčne obveščevalne dejavnosti v podjetjih. V svojem prispevku 
avtor ugotovi, da obstoječe študije izpostavljajo pomembnost konkurenčne 
obveščevalne dejavnosti z uporabo pridobivanja podatkov iz javno dostopnih 
virov za organizacije, hkrati pa ugotavlja pomanjkanje usposobljenega kadra in 
programskih rešitev za njeno optimalno poslovno uporabo. 

V uredništvu upamo, da bodo bralci članke prebrali z zanimanjem in jim 
bodo predstavljali vir svežih idej za prihodnje raziskave. Upamo, da tudi za nove 
prispevke v reviji Varstvoslovje.

Prof. Branko Lobnikar, urednik angleških izdaj revije Varstvoslovja


