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Spoštovani bralci,

Revija za kriminalistiko in kriminologijo izhaja že 
dobrih šestdeset let. V začetku je izhajala pod naslovom 
Kriminalistična služba in je bila namenjena predvsem 
strokovnjakom na področju kriminalistike. Takratni pri-
spevki so bili povezani predvsem z analizo prakse prei-
skovanja kaznivih dejanj. Leta 1959 se je Kriminalistična 
služba preimenovala v Revijo za kriminalistiko in kri-
minologijo in postopoma postajala znanstvena revija s 
področja kriminologije in sorodnih disciplin. Struktura 
revije, ki so jo določili v šestdesetih letih prejšnjega stolet-
ja, se je ohranila do danes (revijo sestavljajo znanstveni 
članki, strokovni prispevki, poročanja iz prakse, poročila 
s konferenc in prikazi novih knjig in pregled nove kri-
minološke literature, pridobljene v dveh kriminoloških 
knjižnicah). Revija je dokumentirala tudi znanstveno-
raziskovalno delo Inštituta za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani, saj je večina objavljenih člankov 
temeljila na izsledkih raziskovalnega dela znanstvenikov 
tega inštituta, njena značilnost pa so bili tudi prikazi 
znanstvenega in strokovnega dela na področju krimino-
logije in nekoliko manj kriminalistike. Danes je Revija 
za kriminalistiko in kriminologijo vodilna slovenska 
periodična publikacija s področja kriminologije, krimi-
nalistike in družbenega nadzorstva v Sloveniji in širše. 
Že od začetka izdajanja je skrb za kakovost prispevkov 
in povezanost teorije s prakso najpomembnejša dejav-
nost urednikov in uredniškega odbora. V zakladnico 
slovenskih kriminoloških, kriminalističnih in družbeno-
nadzorstvenih razprav, raziskav in informacij o razvoju 
posameznih področij je prispevalo svoja dela zavidljivo 
število avtorjev. Revija priča tudi o pomenu povezano-
sti slovenske kriminologije, kriminalistike in družbenega 
nadzorstva z razvojem teh disciplin predvsem v zahodni 
civilizaciji. Gre za prenos idej, misli, raziskav, primerjav 
in kritičnih refleksij o praksah na področju družbenega 
nadzorovanja ter prikaze novosti, sprememb in razvo-
ja na področju odkrivanja kriminalitete, dela institucij 
formalnega in neformalnega družbenega nadzorstva, 
delovanja civilne družbe, razumevanja sodobnih tokov 
na področju razumevanja, obvladovanja, omejevanja, 
preprečevanja kriminalitete in drugih oblik odklonske-
ga vedenja posameznikov in skupin. Revija je v zadnjih 
desetih letih dobila tudi mesto v mednarodnih bazah 
abstraktov, leta 2008 pa se je uvrstila v Social Science 
Citation Index, kar pomeni, da je postala članica družbe 

najuglednejših revij s področja kriminologije in penolo-
gije (orig. SSCI – Criminology and Penology). 

Revija za kriminalistiko in kriminologijo se je letos 
tudi nekoliko kadrovsko spremenila. Odgovorni ured-
nik dr. Darko Maver mi je predal funkcijo in postal član 
uredniškega odbora. Tudi uredniški odbor se je okrepil z 
novimi člani: izr. prof. dr. Katjo Filipčič s Pravne fakultete 
v Ljubljani, izr. prof. dr. Zoranom Kandučem z Inštituta 
za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ter dr. 
Gregorjem Urbasom, kriminologom in pravnikom slo-
venskega porekla z Australian National University v 
Canberri v Avstraliji. Ostali člani uredniškega odbora so 
ostali isti. 

Uredniški odbor Revije za kriminalistiko in krimino-
logijo ima pred seboj nekaj izzivov. Kljub uvrstitvi revije 
v SSCI je treba povečati citiranost prispevkov iz revije v 
drugih publikacijah, da bi bila revija uvrščena v skupino 
najboljših SSCI-revij na področju kriminologije in peno-
logije. Revija je še vedno v fazi ocenjevanja za t. i. fak-
tor vpliva (orig. impact factor), ki kaže na citiranost del 
v neki reviji v drugih revijah ali isti SSCI-reviji. Avtorje 
prispevkov v drugih mednarodnih revijah s SSCI zato 
pozivamo, da mednarodno javnost ustrezno obveščajo o 
dosežkih slovenske kriminološke, kriminalistične in druž-
benonadzorstvene misli ter pri tem citirajo ustrezne vire. 
Revija bo v prihodnosti dobila tudi svojo spletno stran s 
kazali vseh predhodnih številk in povzetki prispevkov v 
slovenskem in angleškem jeziku.

V uredniškem odboru si tudi prizadevamo uravnoteži-
ti razmerje med znanstvenimi in strokovnimi prispevki ter 
med kriminološkimi in kriminalističnimi članki. Slednji so 
v zadnjih desetletjih v manjšini, zato pozivamo praktike 
in raziskovalce na področju kriminalistike k pisanju pri-
spevkov za revijo. Na tem mestu je pomembno poudariti 
vlogo Ministrstva za notranje zadeve in Policije, katerih 
dodatna pomoč in podpora sta potrebni za to, da bi se raz-
iskovanje na področju kriminalistike še bolj razvilo. 

V letošnjem letu so za razvoj, skrb za redno izhajanje 
in dolgoletno sodelovanje pri Reviji za kriminalistiko in 
kriminologijo prejeli srebrne znake policije Darko Maver, 
Marinka Milenković in Ivanka Sket. Dr. Darko Maver 
sodeluje pri Reviji za kriminalistiko in kriminologijo že 
od leta 1976. V začetku je pripravljal znanstvene članke 
s področja kriminalistike, zatem pa tudi izvlečke iz tujih 
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kriminalističnih revij ter recenzije domačih in tujih knjig. 
Od leta 1990 do leta 1993 je opravljal delo glavnega ured-
nika revije, leta 1993 pa je postal odgovorni urednik revi-
je in to delo nato opravljal do začetka letošnjega leta. Ves 
čas je bil tudi recenzent prispevkov s področja kriminali-
stike. Kot odgovorni urednik je skrbel za visoko strokovno 
raven objavljenih člankov in prispevkov v reviji. V času 
njegovega vodenja uredniškega odbora je revija postala 
še bolj prepoznavna v domačih in tujih strokovnih krogih 
pa tudi v širši javnosti. Njena uvrstitev v različne sveto-
vne baze, kot so Sociological Abstract, Criminal Justice 
Abstract, NCJRS in Social Science Citation Index (SSCI), 
dokazuje, da je postala ena izmed najboljših kriminolo-
ških revij v svetovnem merilu; k temu dosežku je izjemno 
prispeval dr. Maver skupaj s člani uredniškega odbora. 

Ivanka Sket, ki je nekaj desetletij skrbela za kakovost 
revije, je pretežni del svoje delovne dobe aktivno sodelo-
vala pri Reviji za kriminalistiko in kriminologijo. V prvih 
letih je prispevala posamezne prevode, kasneje pa je red-
no pripravljala izvlečke iz anglofonskih revij (angleških, 
ameriških, evropskih, mednarodnih), kar je služilo infor-
miranju strokovne javnosti o razvoju, trendih in novostih 
na kriminološkem in kazenskopravnem področju. Vsa 
leta je tudi prevajala izvlečke člankov v angleški jezik, iz-
delovala letna vsebinska, avtorska in stvarna kazala ter 
ob jubilejnih številkah tudi desetletna kazala. 

Srebrni znak policije za sodelovanje je prejela tudi 
Marinka Milenković, dolgoletna lektorica in zdaj redak-
torica Revije za kriminalistiko in kriminologijo, ki pri 
reviji sodeluje že od leta 1975. Od tedaj je prevedla vrsto 
strokovnih člankov iz ruskih revij, pripravljala povzetke 
iz ruskih kriminalističnih revij in skoraj 30 let lektorirala 
revijo. Kasneje je napisala vrsto člankov o tem, kako ne-
kateri slovenski in tuji pisatelji v svojih leposlovnih delih 
obravnavajo deviantne pojave, med njimi tudi kriminal-
ne. Članki so bili objavljeni v Reviji za kriminalistiko in 
kriminologijo, kasneje pa so izšli v samostojni monografi-
ji z naslovom Kriminologija in leposlovje. Nekaj člankov 
obravnava tudi kriminalistiko v leposlovju. Od leta 1993 
opravlja redaktorsko delo, ki zajema med drugim zbira-
nje avtorskih člankov in drugih prispevkov ter izbor za 
objavo (skupaj z odgovornim urednikom), posredovanje 
člankov recenzentom, sodelovanje in usklajevanje z avto-
rji glede jezikovnih vprašanj, stike s tiskarno in navodila 
oblikovalcu, pregled popravljenih odtisov in nadaljnja 
navodila tiskarni, vodenje seznama naročnikov in njego-

vo dopolnjevanje ter posredovanje revije svetovnim ba-
zam podatkov.

Prejemnikom srebrnih znakov slovenske policije, ki 
simbolizirajo pomemben prispevek k varnosti v Sloveniji, 
v imenu uredniškega odbora in bralcev revije iskreno če-
stitam, saj brez njihovega neizmernega prispevka Revija 
za kriminalistiko ne bi dosegla tako zavidljivega razvoja 
in vrhunske kakovosti. Čestitke in zahvale pa gredo tudi 
vsem avtorjem prispevkov in Ministrstvu za notranje za-
deve, ki že več kot šestdeset let izdaja Revijo za krimina-
listiko in kriminologijo.

Gorazd Meško,
odgovorni urednik
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