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Uvodnik

Revija za kriminalistiko in kriminologijo je v letu 2013 
objavila številne prispevke s področja kriminologije, penolo-
gije, viktimologije, družbenega nadzorstva, policijske dejav-
nosti in kriminalistike. Prizadevanja uredništva gredo tudi v 
smeri vključevanja večjega števila prispevkov iz policijske in 
kriminalistične prakse. V uredniškem odboru smo se dogo-
vorili, da bomo v letu 2014 poleg znanstvenih prispevkov za-
čeli spodbujati pisanje strokovnih člankov, ki bodo namenjeni 
praksi družbenega nadzorstva (policija, sodstvo in izvrševanje 
kazenskih sankcij). 

V bogati zgodovini revije se je nabrala prava zakladnica 
prispevkov, ki obravnavajo različne vidike kriminalitete, pre-
stopništva in nadzorovanja odklonskih pojavov. V uredniš-
kem odboru smo se zato odločili, da vse številke revije (od 
prve številke do danes) pretvorimo v elektronsko obliko in jih 
objavimo na spletni strani Revije za kriminalistiko in krimi-
nologijo. Skeniranje revij je trajalo eno leto in revije so v pri-
pravi za objavo v elektronski obliki. Opravljeno je bilo veliko 
delo, ki ga je finančno podprla Fakulteta za varnostne vede 
Univerze v Mariboru v okviru razvojnih projektov Inštituta za 
varstvoslovje. Za izjemno delo v tem projektu se zahvaljujemo 
članici tehničnega uredništva revije dr. Katji Eman, ki je koor-
dinirala ta pomembni projekt. 

Pričujoča številka Revije za kriminalistiko in krimino-
logijo je namenjena razpravam o kriminaliteti in družbenem 
nadzorstvu v času ekonomske krize v Sloveniji. Razprave 
izhajajo iz raziskovalnega dela avtorjev v okviru nacionalnih 
raziskovalnih projektov (programska skupina Inštituta za 
kriminologijo in temeljna raziskovalna projekta Legitimnost 
policijske dejavnosti in kazenskega pravosodja v Sloveniji 
in Ekološka kriminaliteta, FVV). Prispevki, objavljeni v tej 
številki revije, vsebujejo temeljite preglede literature, razis-
kovalni deli prispevkov in razprave so na visoki ravni in pri-
kazujejo razlago kriminalitete v tranzicijskih državah srednje 

in vzhodne Evrope (Šelih), razredno vprašanje in družbeno 
nadzorstvo (Kanduč), punitivnost in penalni populizem v 
Sloveniji (Flander in Meško), probleme slovenskega zaporske-
ga sistema z vidika človekovih pravic (Ambrož, Cvikl in Oštir) 
in vpliv ekonomske krize na gibanje ekološke kriminalitete v 
Sloveniji (Eman in Franca). Poleg znanstvenih prispevkov je v 
reviji objavljeno tudi poročilo z evropske kriminološke konfe-
rence, ki jo je organiziralo Evropsko kriminološko združenje 
septembra 2013 v Budimpešti, katere se je udeležilo več pred-
stavnikov iz Slovenije.
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