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Uvodnik

Nekaj dni pred januarskim sestankom uredniškega od-
bora Revije za kriminalistiko in kriminologijo smo prejeli 
žalostno vest, da je preminil član uredniškega odbora prof. 
dr. Stanley Cohen (1942–2013), eden izmed najuglednejših 
svetovnih kriminologov. Stanley Cohen je poleg številnih 
razprav, odmevnih predavanj, mentorstev doktorskim štu-
dentom in člankov v revijah obeležil svetovno kriminologijo 
z deli Folk Devils and Moral Panics (1972), Visions of Social 
Control (1985) in States of Denial: Knowing about Atrocities 
and Suffering (2001). Stanley Cohen je s temi deli prispeval 
temeljna razmišljanja o človeških odzivih na odklonskost 
(moralna panika in zanikanje) in o spreminjajočih se moda-
litetah družbenega nadzorstva v sodobni družbi. Bil je velik 
kritik instrumentalnega družbenega nadzorstva. Opozarjal je 
na skušnjave in slabosti ljudi pri razumevanju kriminalitete, 
prestopnikov in žrtev. V delu States of Denial piše o žrtvah 
sistemskega nasilja države in zanikanju držav o škodi, ki jo 
s svojim nasiljem povzročajo ljudem. Smrt Stanleyja Cohena 
pomeni veliko izgubo za svetovno kriminologijo, saj nas je 
zapustil velik humanist in kritik sodobnih oblik družbenega 
nadzorstva. Vsi, ki so poznali Stanleyja Cohena, se ga bodo 
spominjali kot velikega človeka in strokovnjaka. 

Revija za kriminalistiko in kriminologijo izhaja štiriin-
šestdeseto leto. V tem obdobju so za rast revije skrbeli uredni-
ki in člani uredniškega odbora. Avtorji so v tem času prispe-
vali številne znanstvene, strokovne in druge članke. V zadnjih 
petnajstih letih je bila revija najprej uvrščena v sekundarni 
bazi Sociological Abstracts in World-wide Political Science 
Abstracts, leta 2008 pa je bila vključena v Social Science 
Citation Index (SSCI). Revija za kriminalistiko in krimino-
logijo je edina s slovanskega govornega področja, ki je v SSCI 
vključena v kategorijo kriminologija in penologija. Edine štiri 
revije v tej kategoriji SSCI, ki niso z angleškega govornega 
področja, so Déviance et société, Kriminalistk, Monatsschrift 
für Kriminologie und Strafrechtsreform in Revija za krimina-
listko in kriminologijo, kar uvršča našo revijo v sam svetov-
ni vrh kriminoloških revij. Revija si je ta status pridobila z 
dolgoletnim kakovostnim in stabilnim izhajanjem, kar, zaradi 
omejenih financ in visokih zahtev glede kakovosti prispevkov, 
ni bila vedno lahka naloga za izdajatelja in uredništvo. Pri 
tem je treba poudariti neizmerni prispevek glavnih in odgo-
vornih urednikov, predvsem prof. dr. Janeza Pečarja in prof. 
dr. Darka Mavra, ki sta desetletja skrbela, da so bili v reviji 
objavljeni najaktualnejši raziskovalni rezultati in se trudila 
poleg raziskovalcev in podiplomskih študentov pritegniti k 
pisanju čim več praktikov s področij kriminalistike, krimi-
nologije, kriminalitetne politike in drugih sorodnih področij. 
Pri ustvarjanju revije sta ogromno časa in dela vložili tudi 
redaktorica Marinka Milenković in njena pomočnica Ivanka 

Sket, ki sta skrbeli za tehnično urejanje, pa tudi za določene 
dele vsebine v reviji. Leta 2010 sem prevzel vlogo odgovor-
nega urednika Revije za kriminalistiko in kriminologijo in 
pred menoj je bil pomemben izziv – zagotoviti obstoj revi-
je, obdržati status revije v Social Science Citation Index ter 
pritegniti tudi praktike, ki bi objavljali v reviji. Leta 2012 je 
ekonomska kriza vplivala tudi na naše delo, saj smo zaradi 
težav s financiranjem revije težko ujeli roke za tiskanje revije 
in pošiljanje v svetovne baze. Revija je z vključitvijo v bazo 
SSCI postala tudi bolj zanimiva za pisce z drugih področij, saj 
se na področju znanosti soočamo z zahtevami Javne agencije 
za raziskovanje Republike Slovenije po objavljanju v izbranih 
revijah s točno določenim statusom. Gre za revije, ki naj bi 
imele vpliv pri razvoju svetovne znanosti. Na tem področju je 
Revija za kriminalistiko in kriminologijo pravi biser, saj kot 
vodilna slovenska kriminološka revija predstavlja prispevke, 
ki so rezultati znanstvenega dela, poleg tega pa tudi analize 
prakse, poglede, strokovne razprave ter preglede strokovnih 
člankov in literature. 

Leto 2013 je prelomnica za Revijo za kriminalistiko in 
kriminologijo, saj sta v uredniškem odboru prenehali delati 
Marinka Milenković in Ivanka Sket, ki sta s svojim strokov-
nim znanjem in osebno noto reviji dali svoj pečat. Obema se v 
imenu uredniškega odbora iskreno zahvaljujem za njun pris-
pevek, saj sta bili dolga desetletja nepogrešljivi spremljevalki 
in ustvarjalki revije. 

Na zadnjem uredniškem odboru revije smo pomladi-
li ekipo uredniškega, predvsem pa tehničnega odbora revije. 
Vodenje tehničnega odbora je prevzela Nataša Knap, vodja 
knjižnice na Fakulteti za varnostne vede (FVV) Univerze v 
Mariboru, ki ima bogate izkušnje s tehničnim urejanjem revije 
Varstvoslovje. V tehničnem odboru ji bodo pomagali še Evgen 
Česnik (Policija), Katja Eman (FVV), Barbara Erjavec (FVV) 
in Pavel Jamnik (Policija). Novi član uredniškega odbora je 
profesor dr. Charles B. Fields iz Eastern Kentucky University, 
ki bo prevzel urejanje angleških povzetkov člankov in pomagal 
pri prizadevanjih uredniškega odbora, da zaradi večje prepoz-
navnosti revije v mednarodnem okolju občasno izdamo revijo 
tudi v angleškem jeziku. Na zadnjem uredniškem odboru smo 
sprejeli sklep, da bo tretja številka revije v letu 2013 v angleš-
kem jeziku tematska številka o kriminalistiki, kar je pomem-
ben prispevek k osvetlitvi kriminalistične tematike v Srednji 
in Vzhodni Evropi. Druga številka v tem letu bo namenjena 
odzivanju na gospodarsko kriminaliteto v Sloveniji. 
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