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Uvodnik

 
Revija za kriminalistiko in kriminologijo je zajadrala v 

petinšestdeseto leto. Prva letošnja številka revije obravnava 
aktualne teme s področja razvoja kriminalistične policije v 
Sloveniji, odškodninske odgovornosti države za kazniva de-
janja posameznikov, zaznave legitimnosti policijske dejavnos-
ti pri mladih ljudeh ter medijskega prikazovanja kriminalite-
te in stališč do kriminalitete pa tudi spolne zaznamovanosti 
medosebnega nasilja. Predstavljen je tudi posvet Razdiralno 
vedenje otrok in mladostnikov na stičišču strokovnih služb. 
Prispevki temeljijo na raziskovalnem delu slovenskih strokov-
njakov s področja policijske dejavnosti, kriminologije, komu-
nikologije in sociologije. 

 
Prispevek o razvoju slovenske kriminalistične policije 

v zadnjih dveh desetletjih nakazuje, da so bili kriminalisti 
deležni številnih sprememb, ki so se dogajale vzporedno z 
razvojem celotne policijske dejavnosti v Sloveniji. Pomembne 
spremembe so se v zadnjem obdobju zgodile predvsem na 
področju odzivanja na gospodarsko kriminaliteto in korup-
cijo, kar je v veliki meri pogojeno z ekonomsko krizo in pri-
čakovanji javnosti glede sanacije stanja in iskanja krivcev za 
nastale razmere. Avtor prispevka izpostavi tudi organizacijske 
vidike, ki bi jih bilo treba upoštevati pri razvoju slovenske kri-
minalistične policije. V prispevku o odškodninski odgovor-
nosti države za kazniva dejanja nevarnih posameznikov avtor 
predstavi primer Silva Pluta, pri katerem se je pokazalo, da 
je bila država neučinkovita pri onemogočanju nevarnega sto-
rilca kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter ni uporabila 
vseh svojih institutov za preprečitev posledic. Čeprav so taki 
primeri redki, je treba zagotoviti ustrezno pravno ureditev, 
ki bo omogočala ustrezno nadzorovanje nevarnih storilcev 
kaznivih dejanj. V prispevku o zaznavi legitimnosti policije 
pri mladih ljudeh avtorji ugotavljajo, da je posameznikovo 
zaznavanje legitimnosti (poštenosti in pravičnosti) polici-
je pomembno za njegovo spoštovanje zakonov. Legitimnost 
policijske dejavnosti je še posebej pomembna v času druž-
benoekonomske krize, saj zaznave o neučinkovitem sistemu 
družbenega nadzorstva, ki se najmočneje kaže skozi policij-
sko dejavnost, močno vplivajo na javno mnenje o policijski 
dejavnosti. Predhodni prispevek kakovostno dopolni avtorica 
prispevka o medijskem poročanju o kriminaliteti in stališčih o 
kriminaliteti, ki predstavi kvalitativno analizo medijskega po-
ročanja o kriminaliteti, vpliv le-tega na mnenje ljudi o krimi-
naliteti in vlogo formalnega družbenega nadzorstva v sodobni 
družbi. V prispevku o spolni zaznamovanosti medosebnega 

nasilja pa so izpostavljene spolne vloge in vpliv medosebnega 
nasilja na kasnejši pojav umorov med partnerji.

 
V uredništvu revije smo uspeli posodobiti spletno stran 

revije in v elektronski obliki objavili vse številke revije od leta 
1975 do danes, ki jih najdete v arhivu na spletni strani. V krat-
kem bomo objavili tudi vse številke revije od začetka njenega 
izhajanja v poznih petdesetih let prejšnjega stoletja. 

 
Bralcem Revije za kriminalistiko in kriminologijo želiva 

obilo zadovoljstva pri branju te številke, avtorje pa vabiva, da 
s prispevki obogatijo našo revijo.
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