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Uvodnik 

Druga letošnja številka Revije za kriminalistiko in kriminologijo je posvečena Nacionalnemu forenzičnemu inštitutu. 
Dorijan Keržan, gostujoči urednik, je povabil svoje sodelavce, da napišejo prispevke za pričujočo tematsko številko revije, in 
poleg uredniškega dela tudi znatno prispeval k vsebinskemu delu številke. Prispevki v pričujoči številki predstavljajo le del re-
pertoarja dejavnosti zaposlenih na Nacionalnem forenzičnem inštitutu in so namenjeni obeleženju sedemdesetletnega razvoja 
na področju forenzičnih znanosti v Sloveniji, ki sovpada z začetki izdajanja Revije za kriminalistiko in kriminologijo oz. njene 
predhodnice Kriminalistične službe. V tematski številki revije Dorijan Keržan piše o 25 letih Evropskega združenja forenzičnih 
inštitutov (ENFSI), Saša Vrhovec Hartman in Matej Trapečar predstavljata daktiloskopijo in izzivanje prstnih sledi na rokavicah 
iz lateksa, Miha Vojir obravnava tematiko forenzičnih preiskav mehanskih sledi in Dorijan Keržan razpravlja o individualnosti 
rokopisa kot znanstvena podlaga forenzičnih preiskav rokopisov. Poleg člankov sta v pričujoči številki še prikaza knjig o kadro-
vanju v forenzičnem laboratoriju (Katja Eman) in o upravljanju forenzičnih dokazov (Dorijan Keržan).

Kolegom z Nacionalnega forenzičnega inštituta čestitava za njihov jubilej in jim še naprej želiva vrhunsko znanstveno in 
strokovno delo, kajti delo Nacionalnega forenzičnega inštituta je izjemnega pomena pri preiskovanju kaznivih dejanj in nadalje-
vanju tradicije ter ideje Hansa Grossa, očeta kriminalistike, o znanstveni policiji. Gre namreč za uporabo znanosti pri pregonu 
kaznivih dejanj in pridobivanju ter dokumentiranju materialnih dokazov v kazenskih pa tudi drugih postopkih. V tem oziru 
lahko brez oklevanja trdiva, da je slovenski Nacionalni forenzični inštitut med najkakovostnejšimi tovrstnimi inštituti v Evropi. 
Pričujoča številka revije pa priča tudi o tem, da lahko kolegi z inštituta zelo kakovostno prispevajo k razpravam, ki bogatijo 
vsebino Revije za kriminalistike in kriminologije ter širših forenzičnih znanosti.     

Gostujočemu uredniku, piscem prispevkov in recenzentom se zahvaljujeva za odlično delo in prispevek h kakovosti revije. 
Bralcem Revije za kriminalistiko in kriminologijo želiva obilo zadovoljstva pri branju, avtorje pa vabiva, da s svojimi prispevki 
obogatijo prihodnje številke naše revije.

Naslednja tematska številka Revije za kriminalistiko in kriminologijo, posvečena razpravam o odklonskosti, kriminaliteti, 
redu in COVID-19, je načrtovana kot prva številka revije v naslednjem letu.  
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