
LETNO STVARNO KAZALO 
 
Gesla se nanašajo na članke in druge prispevke, objavljene v Reviji za kriminalistiko in kriminologijo 
61 (2010). Številke za geslom označujejo prvo stran prispevka, črke pa rubriko, v kateri je bil 
prispevek objavljen.  
  
 
č – Članki 
j –  Obletnice in jubilejni zapisi 
pr – Iz prakse 
pri –    Prikazi, ocene, recenzije  
z  –  Zapisi 
zg – Iz zgodovine 
 
 
banke 28 č 
biološki sledovi 259 č 
boj zoper drogo 199 pr 
boj zoper kriminaliteto 15 č 
cestni promet 295 č, 379 č 
čustva 295 č 
čustveno nasilje 141 č 
davčne goljufije 37 č 
davčno pravo 37 č 
družba tveganja 103 pri 
družbena neenakost 325 pri, 437 pri 
družbene spremembe 51 č 
družbeno nadzorstvo 93 pri, 178 č, 441 z 
družbeno-ekonomska tranzicija 51 č, 164 č 
ekološka kriminaliteta 97 pri, 106 z, 231 pri, 339 z 
elektronsko bančništvo 28 č 
etika 89 pri, 395 č 
Evropska unija 15 č, 37 č, 199 pr, 425 pri 
Evropsko združenje za kriminologijo 445 z 
feminizem 3 č, 103 pri 
finančna kriminaliteta 28 č 
forenzične znanosti 259 č, 328 pri 
goljufije 28 č, 37 č 
gospodarska kriminaliteta 28 č, 37 č, 307 č 
informacije iz javnih virov 191 č 
informacijska tehnologija 93 pri, 178 č 
kapitalizem 51 č, 164 č, 325 pri, 365 č 
kazenske sankcija 164 č, 351 č, 379 č 
kazenski postopek 387 č 
kazensko pravo 103 pri, 152 č, 164 č, 335 z, 351 č 
kazensko pravosodje 51 č 
kazenskopravni sistemi 164 č, 335 z  
kaznovalna politika 379 č 
kaznovanje164 č, 351 č, 379 č 
korupcija 307 č 
kriminalistična tehnika 259 č, 328 pri  



kriminalistika 15 č, 259 č, 307 č, 328 pri 
kriminaliteta 51 č, 97 pri, 117 č, 307 č, 445 z 
kriminalna statistika 117 č, 425 pri 
kriminologija 3 č, 103 pri, 164 č, 236 z, 365 č, 445 z 
kriminološki inštituti 236 z 
kriminološko raziskovanje 236 z 
kršitev norm 164 č 
krvni madeži 259 č  
mednarodna kazenska sodišča 336 z 
mednarodno kazensko pravo 336 z 
Nacionalni preiskovalni urad 307 č 
nadzorstvene študije 93 pri, 178 č 
nasilje med partnerji 141 č 
nasilje 51 č, 141 č, 272 č, 286 č, 295 č 
neoliberalizem 164 č 
Nietzsche, Friedrich 351 č 
normalno vedenje 365 č 
obveščevalna dejavnost 15 č, 191 č 
odklonsko vedenje 365 č, 395 č, 441 z 
odklonskost v znanosti 395 č 
odkrivanje kaznivih dejanj 37 č  
Organizacija združenih narodov 344 z 
organizirana kriminaliteta 307 č 
otroška pornografija 433 pri 
penologija 351 č 
policija 15 č, 64 zg, 117 č, 204 zg, 307 č, 406 zg, 429 pri, 441 z 
po-socialistične družbe 51 č 
postmoderna družba 51 č, 164 č, 365 č 
posvetovanja 106 z, 335 z, 339 z, 344 z, 441 z, 445 z 
pravna filozofija 351 č 
preiskovanje kaznivih dejanj 37 č, 117 č, 307 č 
preprečevanje kriminalitete 37 č 
priče 387 č 
pričevanje 387 č 
prisilna sredstva 64 zg 
prometna kazniva dejanja 379 č 
prometna varnost 295 č 
prometne nesreče 379 č 
prostitucija 152 č 
psihično nasilje 141 č 
psihoanaliza 103 pri 
raziskave 272 č, 286 č, 387 č 
razlike med spoloma 387 č 
reforme kazenskega prava 335 z 
Revija za kriminalistiko in kriminologijo 257 j 
revne mestne četrti 437 pri 
Slovenija 37 č, 64 zg, 117 č, 204 zg, 236 z, 272 č, 286 č, 307 č, 379 č, 387 č, 406 zg 
sociologija 226 pri 
sodišča 228 pri 
sodna psihologija 387 č 



sodna statistika 425 pri 
statistični podatki 117 č, 272 č, 286 č, 379 č, 425 pri 
strukturno nasilje 51 č, 325 pri 
subjekt 103 pri 
tehnično nadzorovanje 93 pri, 178 č  
tehnološka družba 103 pri 
trgovina z ljudmi 152 č 
trpinčenje na delovnem mestu 272 č, 286 č 
uboji 89 pri 
urbanizacija 437 pri 
varnost 228 pri, 344 z 
varnostne sile 64 zg, 204 zg, 406 zg 
varnostne tehnologije 93 pri 
varstvo okolja 97 pri, 106 z, 339 z 
viktimizacija 141 č, 152 č 
virtualna resničnost 103 pri 
Weber, Max 226 pri 
vsakdanje življenje 93 pri, 178 č 
zgodovina policije 64 zg, 204 zg, 406 zg 
znanost 395 č 
ženske storilke 3 č, 103 pri 
ženske žrtve 3 č 
žrtve 141 č, 152 č, 272 č, 286 č 


