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Dr. Gorazd Meško, redni profesor za kriminologijo in dekan Fakultete za varnostne vede Univerze 
v Mariboru: 
 

Ob šestdesetletnici Revije za kriminalistiko in kriminologijo 
 

Šestdeset let nepretrganega strokovnega in znanstvenega spremljanja slovenske kriminalistične in 
kriminološke misli je častivreden dosežek. Le malo kriminoloških revij, verjetno pa tudi drugih 
družboslovnih serijskih publikacij, se lahko ponaša s tako tradicijo. Revija za kriminalistiko in 
kriminologijo ima bogato zgodovino tako v organizacijskem kot v vsebinskem smislu. Revija, ki je 
najprej izhajala kot strogo zaupen bilten Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije z 
imenom Kriminalistična služba, je vsebovala analize primerov iz kriminalistične prakse, vendar so 
se kmalu po začetku izdajanja biltena pojavile kriminološke teme, kar je vodilo tudi do spremembe 
imena revije. Kot v številnih tedanjih socialističnih državah je bil tudi slovenski pogled na 
kriminalistiko najprej strogo zaupne narave, šele pozneje se je pojavila t. i. javno dostopna 
kriminalistika.  
 
Revija za kriminalistiko in kriminologijo je od prve številke do danes spremljala in dokumentirala 
razvoj razprav o kriminaliteti, storilcih kaznivih dejanj, preprečevanju in zatiranju kriminalitete, 
kriminalitetni statistiki in različnih poskusih merjenja odklonskih pojavov. Bila je sredstvo tako za 
prenos tujega znanja v slovensko strokovno in znanstveno okolje kot tudi za objavljanje vrhunskih 
dosežkov slovenskih kriminologov, kriminalistov in drugih, ki se ukvarjajo s preučevanjem različnih 
oblik odklonskosti, prestopništva, kriminalitete, kriminalitetne politike in različnih oblik družbenega 
nadzorstva. 
 
Predhodnico Revije za kriminalistiko in kriminologijo, Kriminalistično službo, je leta 1950 začelo 
izdajati Ministrstvo za notranje zadeve, da bi pripomoglo k večji strokovnosti preiskovalcev 
kriminalitete. Že tedaj so na Ministrstvu za notranje zadeve cenili pomen in moč pisane besede za 
razvoj stroke na področju družbenega nadzorovanja. Prva številka Kriminalistične službe je izšla 
avgusta 1950, leta 1959 pa se je preimenovala v Revijo za kriminalistiko in kriminologijo.  
 
Revija za kriminalistiko in kriminologijo spremlja razvoj slovenske kriminološke misli ter 
kriminologije in socialnega dela kot raziskovalnega področja, kamor spada tako kriminološko kot 
kriminalistično raziskovanje. Pregled prispevkov, objavljenih v reviji v zadnjih šestdesetih letih, 
kaže na raznolikost raziskovalnih interesov, pogledov na kriminaliteto in razvoj razprav, razmišljanj 
in raziskovanja na širokem kriminološkem področju. Kriminalistika je bila v reviji intenzivno 
obravnavana v prvem desetletju, ko je Vlado Vidic objavil čez 20 prispevkov s področja 
kriminalistike, kar se v naslednjih desetletjih ni več ponovilo. Po letu 1960 je revija postala 
predvsem kriminološka, število člankov s področja kriminalistike pa se je občutno zmanjšalo. V 
šestdesetih letih so se nekateri kriminologi ukvarjali tudi s kriminalističnimi temami, vendar so jih 
kasneje opustili. Kriminalistične teme se od takrat v reviji pojavljajo manj pogosto. Darko Maver v 
prispevku o razvoju kriminalistike na Slovenskem, denimo, ugotavlja, da kriminalistični članki v 
Reviji za kriminalistiko in kriminologijo obsegajo 14 % vseh objav v zadnjih šestdesetih letih. 
 
Ob tej svečani priložnosti čestitam vsem urednikom, glavnim, odgovornim in tehničnim,  
recenzentom, lektorjem in seveda avtorjem prispevkov, ki so sodelovali pri skupnem prizadevanju 
za razvoj slovenske kriminalistične in kriminološke misli. Še posebej je treba poudariti prizadevanje 
in vztrajnost urednikov, ki so skrbeli za visoko raven člankov in prispevkov v reviji, ter njihovo 
strokovnost in razgledanost v multidisciplinarnem preučevanju kriminalitete. Revija je bila leta 2002 
uvrščena v sekundarne baze, od leta 2008 dalje pa je vključena v podatkovno bazo Social 
Sciences Citation Index (SSCI), kar pomeni, da je v skupini najboljših kriminoloških revij v 
svetovnem merilu na področju kriminologije in penologije. Najpomembnejše osebe pri razvoju 
Revije za kriminalistiko in kriminologijo so poleg piscev glavni in odgovorni uredniki ter njihovi 
sodelavci. Prvi urednik revije je bil Anton Gorjup, ki je tudi dal pobudo za izdajanje biltena 
Kriminalistična služba in glasila Varnost. Leta 1968 je prevzel odgovorno uredništvo dr. Janez 
Pečar, ki je skrbel za uredniško politiko do konca leta 1993, ko je odgovorni urednik postal dr. 
Darko Maver, ki ureja revijo še danes. Glavnih urednikov je bilo bistveno več, saj so to bili direktorji 
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kriminalistične službe, ki so poskrbeli, da je revija izhajala štirikrat letno. Poleg urednikov so 
pomembno vlogo imeli lektorji. Poleg lektorjev sta pomembno vlogo pri razvoju revije imeli Marinka 
Milenković kot lektorica, redaktorica in pomočnica urednikov ter Ivanka Sket, ki je pomagala pri 
zagotavljanju kakovosti povzetkov prispevkov in pomagala pri tehničnem urejanju revije. Prav tako 
so bili pri zagotavljanju kakovosti revije zelo dejavni praviloma vsi člani uredniških odborov revije.  
 
Revija za Kriminalistiko in kriminologijo je za majhno slovensko kriminološko in kriminalistično 
skupnost izjemen dosežek, za katerega čestitam vsem dosedanjim urednikom, lektorjem, 
urednikom, pomočnikom urednikov, članom uredniškega odbora in seveda piscem, ki slovensko 
strokovno in znanstveno javnost na področju kriminologije, kriminalistike in širše seznanjajo s 
kakovostnimi prispevki.  
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