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ZGODOVINSKI PRELET

• 1961/1962-1963

Vestnik sveta za socialno varstvo

• 1964-1965

Vestnik republiškega sekretariata za 

socialno varstvo



„…smatral za potrebno, da naj se v primerni obliki prenašajo izkušnje in
razpravljajo problemi socialnega varstva. … „ (Pavle Bojc, 1962, št. 1-2)



ZGODOVINSKI PRELET

1966-1970

Vestnik socialnega varstva



ZGODOVINSKI PRELET

1971-1981

Vestnik delavcev na področju socialnega dela



ZGODOVINSKI PRELET

• 1982-1993 Socialno delo – časopis za teorijo in prakso



ZGODOVINSKI PRELET

1994- Socialno delo



ZGODOVINSKI PRELET



IZDAJATELJI

• izdajatelja prvih štiri letnikov sta bila Svet za socialno varstvo in Republiški sekretariat za
socialno varstvo

• izdajanje nadaljuje Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, ki se mu nekje od
leta 1968 pridružijo Višja šola za socialne delavce, Skupnost služb socialnega varstva,
Skupnost socialnih zavodov in Zveza društev socialnih delavcev Slovenije

• od leta 1982-1993 so izdajatelji Skupnost socialnega varstva Slovenije, Republiški komite za
zdravstveno in socialno varstvo, Zveza društev socialnih delavcev Slovenije in Višja šola za
socialne delavce

• od leta 1994 do 2003 je izdajatelj Visoka šola za socialno delo ter od leta 2004 do danes
Fakulteta za socialno delo (UL)



UREDNIKI

• 1962 – 1966 ni izrecne navedbe

• 1967 – 1970 urednik Viljem Lippai

• 1971 – 1972 urednik Pavel Pečar

• 1973 – 1976 gl. urednik Pavel Dolar, odg. urednik Tone Brejc

• 1977 – 1981 ni izrecne navedbe, posamezne številke so uredili

Franc Brinc, Marija Cigale, Marjan Čonč, Blaž Mesec



UREDNIKI

• 1982 – 1993 glavni in odgovorni urednik Blaž Mesec
• 1994 – 2005 glavni in odgovorni urednik Bogdan Lešnik
• 2006 – 2014 urednik Bogdan Lešnik, 

pomočnica urednika 2007-2009 Tamara Rape Žiberna
pomočnik urednika 2010-2014 Borut Petrović Jesenovec

• 2015 – 2016 gl. urednik Bogdan Lešnik, odg. urednik Borut
Petrović Jesenovec

• 2017 - gl. urednica Vera Grebenc, odg. urednik Borut Petrović
Jesenovec



UREDNIŠTVA
Pregled uredništva je dobro dokumentiran od l. 1982, ko se revija preimenuje v Socialno delo. Za
celotno obdobje do danes beležimo poimenski seznam vseh članov odborov, svetov in uredništev:

• 1982 – 1992 delujeta 5-članski uredniški odbor in 5-članski izdajateljski svet revije,

posamezne številke uredijo gostujoči uredniki

• 1994 – 1997 delujejo 3-člansko uredništvo, 7-članski izdajateljski svet revije in 9-članski

strokovni svet

• 1998 – 2003 delujejo 16-članski uredniški svet, ki je v l. 1998 pri št. 1-5 poimenovan

še uredniški odbor in 3-člansko uredništvo

• 2004 – deluje uredniški odbor (št. članov narašča od 3 do 8) in uredniški svet (št. članov

od 15 do 18), od l. 2009 ponovno posamezne številke urejajo gostujoči uredniki



SPLETNE PREDSTAVITVE SKOZI ČAS



ODPRTODOSTOPNA BREZPLAČNA REVIJA

Od 10.12.2013 na portalu Digitalna 
knjižnica Slovenije, www.dlib.si .

Od 15. 12. 2018 na spletni strani 
https://www.revija-socialnodelo.si/ .

http://www.dlib.si/
https://www.revija-socialnodelo.si/


ŠTEVILČNA STATISTIKA (28.11.2021)

1.561 
PRISPEVKOV

829

AVTORJEV

514

ZNANSTVENIH 
PRISPEVKOV

MESEC BLAŽ (95)

DRAGOŠ SREČO (64)

BRINC FRANC (61)

ZAVIRŠEK DARJA (60)

FLAKER VITO (46)

SOBOČAN ANA MARIJA 
(27)

ZAVIRŠEK DARJA (26)

MALI JANA (25)

RIHTER LILJANA (24)

ZORN JELKA (22)

479 

STROKOVNIH 
PRISPEVKOV

1.535 slovenski 
jezik

27 angleški jezik


