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1 Osnovni  podatki  o  Inštitutu  za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti v Ljubljani 

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (v 
nadaljevanju inštitut) deluje v pravnoorganizacijski obliki samo-
stojnega raziskovalnega zavoda po zakonu o zavodih (Ur. l. RS, št. 
12/91, 45/94-odločba US in 8/96) in po zakonu o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02, 115/05). Temeljna dejav-
nost inštituta je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podro-
čju družboslovja (standardna klasifikacija dejavnosti K/73.201).

Inštitut je ustanovila Pravna fakulteta v Ljubljani s skle-
pom Fakultetnega sveta z dne 20.6.1958 (odločba štev. 12/58-19 
z dne 14.10.1958) kot znanstveni zavod, z določbo, da se šteje 
kot datum ustanovitve inštituta 1.7.1958. Senat Pravne fakultete 
Univerze v Ljubljani je 15.6.2000 sprejel akt o preoblikovanju in-
štituta v skladu z zakonom o zavodih. Po tem aktu je ustanovite-
ljica inštituta Pravna fakulteta v Ljubljani, ustanoviteljske pravice 
in obveznosti pa uveljavlja Senat Pravne fakultete v Ljubljani.

Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v 
okviru registrirane dejavnosti samostojno z vsemi pravicami 
in obveznostmi brez omejitev. Kadar inštitut v skladu s pred-
pisi opravlja javno službo na področju znanstveno razisko-
valne dejavnosti na podlagi koncesije, ki mu jo dodeli Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ima 
status zavoda s pravico javnosti po 36., 37. in 38. členu za-
kona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06-
ZRRD-UPB1, 112/07-ZRRD-B). V okviru registrirane dejav-
nosti inštitut izdaja knjige, revije, znanstveno periodiko, izvaja 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ter opravlja 
dejavnost javne specializirane knjižnice.

Organi inštituta so upravni odbor (predsednik prof. dr. 
Vid Jakulin), znanstveni svet (predsednik doc. dr. Marko 
Bošnjak) in direktor inštituta (doc. dr. Matjaž Jager).

2 Delo organov inštituta

Upravni odbor je imel eno sejo, na kateri je obravnaval 
poročilo o delu inštituta in zaključni račun za preteklo leto ter 
finančni načrt in program dela inštituta za leto 2007.

Znanstveni svet je imel 8 sej, na katerih je razpravljal o 
znanstveno-raziskovalnem delu, o organizaciji znanstvenih 

sestankov in seminarjev, o izdaji monografij in objavah delav-
cev v znanstvenih revijah doma in po svetu ter opravil volitve 
delavcev v znanstveno-raziskovalne nazive.

3 Delavci inštituta

V začetku leta 2007 je imel inštitut zaposlenih 18 delavcev: 
12 delavcev je bilo zaposlenih s polnim delovnim časom (doc. 
dr. Marko BOŠNJAK, doc. dr. Matjaž JAGER, doc. dr. Zoran 
KANDUČ, mladi raziskovalec Saša KMET, strokovna sodelav-
ka v humanistiki Marija MILENKOVIĆ, mlada raziskovalka 
Polona MOZETIČ, mladi raziskovalec Mitja MURŠIČ, izr. prof. 
dr. Dragan PETROVEC, prof. dr. Renata SALECL, strokovna 
sodelavka v humanistiki Ivanka SKET ter mlada raziskovalca 
Gašper Tompa in Aleš ZAVRŠNIK), 5 delavcev je bilo v dopol-
nilnem delovnem razmerju s krajšim od polnega delovnega časa  
(doc. dr. Katja FILIPČIČ, strokovni projektni tajnik Boštjan 
KORITNIK, dr. Blaž KOVAČIČ, ki vodi raziskovalni projekt v 
okviru CRP,  izr. prof. dr. Damjan KOROŠEC, izr. prof. dr. Katja 
ŠUGMAN STUBBS), z manj kot polovičnim delovnim časom 
pa je bila zaposlena akad. prof. dr. Alenka ŠELIH.

Z 31.7 je prenehalo dopolnilno delovno razmerje za dolo-
čen čas enega leta strokovnemu projektnemu tajniku Boštjanu 
KORITNIKU.

S 1.10. se je zaposlila mlada raziskovalka Mojca MIHELJ 
PLESNIČAR, za katero je bila sklenjena pogodba z Javno 
agencijo za raziskovalno dejavnost RS o financiranju usposab-
ljanja do doktorata. 

S 30.12. je prenehalo delovno razmerje bibliotekarki Mariji 
MILENKOVIĆ zaradi upokojitve.

Ob koncu leta 2007 je imel inštitut zaposlenih 17 delavcev: 
12 delavcev je bilo zaposlenih s polnim delovnim časom, 5 pa s 
krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa.

4 Raziskovalno delo inštituta  
 
V letu 2007 so bili končani naslednji raziskovalni pro-

jekti: 

– Kiber-kriminaliteta – pojav novih kaznivih dejanj (te-
meljni raziskovalni projekt, naročnik projekta Javna agencija 

205

Delo Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 
v letu 2007



Revija za kriminalistiko in kriminologijo / Ljubljana 59 / 2008 / 2

206

za raziskovalno dejavnost RS, voditeljica projekta prof. dr. 
Renata Salecl, trajanje projekta od 1.7.2004-30.6.2007).

– Zločin in kazen: kriminološki vidiki v književnosti 
(temeljni raziskovalni projekt, naročnik Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost RS, voditeljica projekta akad. prof. dr. 
Alenka Šelih, trajanje projekta od 1.7.2004-30.6.2007).

– Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava 
(raziskovalni projekt v okviru Ciljnega raziskovalnega progra-
ma–CRP, naročnika in sofinancerja projekta Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za pravosodje RS, 
vodja projekta akad. prof. dr. Alenka Šelih, trajanje projekta 
od 1.10.2006-30.9.2007).

– Zagotavljanje navzočnosti strank in drugih udele-
žencev v sodnih postopkih (raziskovalni projekt v okviru 
Ciljnega raziskovalnega programa – CRP, naročnika in so-
financerja projekta  Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS in Ministrstvo za pravosodje RS, vodja projekta doc. dr. 
Marko Bošnjak, trajanje projekta od 1.10.2006-30.9.2007).

 
 V letu 2007 so bili v delu naslednji projekti: 

  – Kriminaliteta v postmoderni družbi – novi izzivi in 
odzivi (raziskovalni programski projekt, za katerega je dobil 
inštitut od Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS 5-let-
no koncesijo za čas od 1.1.2004-31.12.2008. Vodja program-
ske skupine je prof. dr. Renata Salecl).  

– Dokaznopravni in organizacijski vidiki glavne obra-
vnave v kazenskem postopku (doktorska tema mlade razis-
kovalke Polone Mozetič, mentor doc. dr. Marko Bošnjak). 

– Poravnavanje v kazenskih postopkih (raziskovalni 
projekt v okviru Ciljnega raziskovalnega programa–CRP, 
naročnika in sofinancerja projekta  Javna agencija za razisko-
valno dejavnost RS in Ministrstvo za pravosodje RS, vodite-
ljica projekta izr. prof. dr. Katja Filipčič, trajanje projekta od 
1.10.2006-31.3.2008).

– Dokazni standardi v kazenskem postopku (raziskovalni 
projekt v okviru Ciljnega raziskovalnega programa–CRP, na-
ročnika in sofinancerja projekta Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS in Ministrsvo za pravosodje RS, vodja projekta dr. 
Blaž Kovačič, trajanje projekta od 1.10.2006-30.9.2008).

– Evropski nalog za prijetje in predajo – primerjalno-pra-
vni in nacionalni vidiki (raziskovalni projekt v okviru Ciljnega 
raziskovalnega programa–CRP, naročnika in sofinancerja pro-
jekta Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrsvo 
za pravosodje RS, voditeljica projekta prof. dr. Katja Šugman 
Stubbs, trajanje projekta od 1.10.2006-31.3.2008).

– Razmerje med psihoanalitičnim in kazenskopravnim 
pojmovanjem subjekta (doktorska tema mladega raziskoval-
ca Aleša Završnika, mentorica prof. dr. Katja Šugman Stubbs, 
somentorica prof. dr. Renata Salecl).

– Strukturne kontingence emocionalne fenomenologije 
medosebne nasilnosti (doktorska tema mladega raziskovalca 
Mitje Muršiča, mentor izr. prof. dr. Dragan Petrovec).

5 Mednarodno znanstveno sodelovanje inštituta

 – Restorative Justice Developments in Europe (medna-
rodni projekt COST A21, vodja slovenskega dela projekta je 
doc. dr. Marko Bošnjak, naročnik Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost RS, trajanje projekta od 1.1.2003-31.12.2007). 

– Vers un droit pénal postmoderne (mednarodni projekt 
v sodelovanju s Fakulteto za pravo in družbene vede Univerze 
v Poitiersu, vodja slovenskega dela projekta je doc. dr. Marko 
Bošnjak. Projekt se je zaključil 31.12.2007).

6 Organizacija znanstvenih sestankov, seminarjev 
in konferenc

– 31.1. je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulte-
ti v Ljubljani skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani 
organiziral enodnevni seminar na temo: »USPEŠNOST 
POLICIJSKEGA PREISKOVANJA KAZNIVIH DEJANJ IN 
SODELOVANJE POLICIJE Z DRŽAVNIM TOŽILSTVOM 
V PREDKAZENSKEM POSTOPKU«. Seminarja se je udele-
žilo 56 udeležencev (40 policistov in državnih tožilcev ter 16 
študentov dodiplomskega in podiplomskega študija na Pravni 
fakulteti v Ljubljani). Dopoldne so potekala predavanja, po-
poldne pa je bila okrogla miza na obravnavano temo (mode-
ratorka prof. dr. Katja Šugman Stubbs). 

– 5.2. je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani organiziral enodnevni seminar na temo: »KRAJE 
UMETNIN - ART THEFT«. Seminarja se je udeležilo 15 ude-
ležencev (od tega 8 študentov različnih fakultet). Dopoldne so 
bila predavanja, popoldne pa je bila okrogla miza z referenti 
seminarja (vodja doc. dr. Matjaž Jager). 

7 Knjižnica in dokumentacija inštituta

(Podatke sta zbrali bibliotekarka Marija Milenković in do-
kumentalistka Ivanka Sket).    

V letu 2007 se je knjižni sklad povečal za 298 enot (233 
knjig in 65 letnikov revij). Ob koncu leta je celotni knjižnični 
sklad obsegal 23.335 enot.

Izposoja se je v letu 2007 nekoliko zmanjšala, kar pripisu-
jemo večji uporabi internetnih virov. V knjižnici je bilo okoli 
1400 obiskov, izposojenih pa je bilo okoli 7000 knjižničnih 
enot. Knjižnico uporabljajo raziskovalci inštituta, delavci in 
študentje fakultet, visokih in višjih šol ter drugi uporabniki. 
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Knjižnica sodeluje kot aktivna članica v sistemu vzajemne ka-
talogizacije COBISS in redno vnaša v vzajemno bazo podatke o 
novih knjigah, revijah ter bibliografskih enotah delavcev inšti-
tuta. V letu 2007. je prispevala 326 vpisov, tako da znaša skupni 
prispevek inštituta v vzajemno bazo podatkov 4.396 enot. 

V letu 2007 je dokumentacija nadaljevala z dopolnje-
vanjem svoje računalniške baze podatkov, ki sedaj vsebuje 
26.500 bibliografskih indeksiranih informacij. Te se uporab-
ljajo predvsem za tematske poizvedbe in izdelavo selektivnih 
tematskih poizvedb. Informacije, ki tvorijo to bazo, nastajajo 
na temelju celotnega knjižnega gradiva, ki ga prejema knjiž-
nica ter dokumentiranih člankov iz 80 revij. Baza je vključe-
na v sistem COBISS v rubriki Druge specializirane baze po-
datkov pod imenom Kriminologija in kazensko pravosodje. 
Statistični podatki o uporabi te baze kažejo na stalno uporabo, 
saj uporabniki tudi na podlagi informacij iz te baze iščejo v 
knjižnici primarne dokumente. 

8 Udeležba delavcev inštituta na kongresih, konfe-
rencah, posvetovanjih in drugih  strokovnih ter 
znanstvenih sestankih v letu 2007 

Marko BOŠNJAK
–  od 20.- 22. 2. se je v Berlinu (Nemčija) udeležil konferen-

ce z naslovom »Procedural Guaranties in Criminal Procedings: 
Common Standards in the EU« (Procesna jamstva v kazen-
skih postopkih: skupni standardi v EU«).  Konferenco je orga-
nizirala Evropska pravna akademija (ERA) v sodelovanju z 
vladami Zvezne Republike Nemčije, Republike Portugalske, 
Velikega vojvodstva Luxemburg in Republike Slovenije. 
Sodeloval je kot vodja delovne skupine, poročevalec in refe-
rent. Naslov delovne skupine, poročila in prispevka »Realising 
Existing European Procedural Standards« (Uresničevanje ob-
stoječih evropskih procesnih standardov). 

– 18. 4.  se je v Mariboru udeležil posveta na temo 
»Problematika dokazovanja v zahtevnih kazenskih zadevah«. 
Imel je referat z naslovom »Dokazovanje in položaj strank 
v kazenskem postopku, s poudarkom na pravicah obram-
be«. Posvet sta organizirali Pravna fakulteta v Mariboru in 
Fakulteta za varnostne vede v Mariboru.

– od 7.- 10. 5. se je v Lizboni (Portugalska) kot član od-
bora udeležil seje Upravnega odbora European Forum for 
Restorative Justice.

– od 20.- 23. 6. se je v Poitiersu (Francija) udeležil zaključ-
nega srečanja raziskovalcev projekta »Vers un droit pénal po-
stmoderne?« (Postmodernemu kazenskemu pravu naproti?). 
Srečanje je organizirala Fakulteta za pravo in družbene vede 
Univerze v Poitiersu. Imel je referat z naslovom »Comment 
rendre la procedure pénale plus efficace?« (Kako povečati
učinkovitost kazenskega postopka?).

– od 26.- 29. 9. se je v Bologni (Italija) udeležil 7. let-
ne konference Evropskega kriminološkega združenja 
(European Society of Criminology). Tema konference je bila:  
Kriminaliteta, preprečevanje kriminalitete in skupnosti v 
Evropi (Crime, crime prevention and communities in Europe). 
Imel je referat z naslovom »Slovenial Criminal Proceedings in 
Action: Some General Characteristics» (Slovenski kazenski 
postopki v praksi: nekaj splošnih značilnosti). 

– od 10.- 13. 10. je v Portorožu sodeloval na Dnevih slo-
venskih pravnikov, ki sta jih organizirala Gospodarski vest-
nik in Zveza društev pravnikov Slovenije. Imel je  referat: 
»Odločitve Ustavnega sodišča in njihov vpliv na oblikovanje 
kriminalitetne politike«. 

 – 28. 11. se je v Ljubljani udeležil posveta na temo »Ali 
potrebujemo nov KZ«. Posvet je organizirala  Pravna fakulteta 
v Ljubljani. Imel je referat z naslovom »Kazniva dejanja zoper 
življenje in telo in kazniva dejanja s področja biomedicine v 
osnutku KZ-1«. 

– od 13.-15.12. se je v Leuvenu (Belgija) kot član udele-
žil seje  Upravnega odbora European Forum for Restorative 
Justice.

Katja FILIPČIČ
– 10. 4. je sodelovala na okrogli mizi o nasilju nad otroki, 

ki jo je organiziral Forum zoper telesno kaznovanje otroka v 
družini. Imela je prispevek z naslovom: »Pravni vidiki disci-
plinskega kaznovanja otrok v družini«. 

– od 17.- 18. 5. se je udeležila Dnevov prekrškovnega pra-
va, vodila je sekcijo in imela referat: »Obravnavanje bagatel-
nih prekrškov«.

– 25. 5. je sodelovala na okrogli mizi o nasilju v družini, ki 
jo je organiziral Urad za enake možnosti. Imela je prispevek: 
»Zakaj potrebujemo poseben zakon?«

– 14. 6. se je v Mariboru udeležila posveta na temo »Mladi 
in kriminal«, ki ga je organizirala Policijska uprava Maribor. 
Imela je referat: »Kaznovalna politika pri obravnavanju mla-
dih storilcev kaznivih dejanj«.

– 28. 9. se je v Ljubljani udeležila posveta na temo: »Vloga 
pooblaščenca otrok žrtev kaznivih dejanj«. Posvet je organi-
zirala Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Imela je referat: 
»Vloga sodišča in odvetnika v osnutku Zakona o preprečeva-
nju nasilja v družini«.

– od 11.- 13. 10. se je udeležila Dnevov slovenskih pravni-
kov 2007 in vodila sekcijo Aktualni problemi kriminalitetne 
politike v Sloveniji.

– 28. 11. se je udeležila posveta na temo »Ali potrebujemo 
nov KZ – prispevek k javni razpravi o KZ-1«. Posvet je organi-
zirala Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Imela je referata: 
»Zastaranje« in »Sistem kazenskih sankcij«. 
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Matjaž JAGER
– od 24.- 26. 5. se je v Cataniji (Italija) udeležil mednarod-

ne konference o evropskem kazenskem pravu, ki jo je organi-
zirala tamkajšnja univerza in OLAF. 

– od 21.- 22. 6. se je na Pravni fakulteti Univerze v Poitiersu 
(Francija) udeležil mednarodnega kolokvija na temo Vers un 
droit penal post-moderne?. Predstavil je referat z naslovom 
Effectiveness, Efficiency and the New Economy of Criminal
Procedure(s).

 – od 26.- 29. 9. se je v Bologni (Italija) udeležil 7. let-
ne konference Evropskega kriminološkega združenja, ki jo je 
organizirala tamkajšnja univerza na temo: Kriminaliteta, pre-
prečevanje kriminalitete in skupnosti v Evropi (Crime, crime 
prevention and communities in Europe). Predstavil je referat 
z naslovom: Effectiveness, Efficiency and the New Economy
of Criminal Procedure(s) in predsedoval sekciji z naslovom 
»Teaching criminology«. 

– od 9.- 10. 11. se je Luksemburgu (Luxemburg) udeležil 
letne konference mreže ECLAN z naslovom »Which juris-
dictional control in the European penal area? Skupaj s Katjo 
Šugman Stubbs sta predstavila referat z naslovom »The judi-
cial resolution of the EU »battle of the pillars« and the idea of 
using criminal law as the necessary policy tool«.

Zoran KANDUČ
– 7. 3. je sodeloval na okrogli mizi »Prostitucija«, ki jo 

je organiziral Mirovni inštitut Metelkova v sklopu festivala 
»Rdeče zore«. 

– 15. 3. se je v Poljčah udeležil predstavitve ciljnega raz-
iskovalnega projekta »Varnost in sodelovanje v jugovzhodni 
Evropi«. Predstavitev projekta je organiziralo Ministrstvo za 
obrambo RS. Imel je referat: »Teoretični in praktični problemi 
organizirane kriminalitete«.

 – od 26.- 29. 9. se je v Bologni (Italija) udeležil 7. letne 
konference Evropskega kriminološkega združenja (European 
Society of Criminology). Tema konference: Kriminaliteta, 
preprečevanje kriminalitete in skupnosti v Evropi (Crime, 
crime prevention and communities in Europe). Konferenco 
sta organizirala Regione-Emilia-Romagna in University of 
Bologna. Imel je referat »Crime, Punishment and Control: the 
Case of Slovene (Post)Transitional Society«.

– 17. 10. je sodeloval na okrogli mizi, namenjeni pred-
stavitvi knjige »Eichman v Jeruzalemu« (H. Arendt). Okroglo 
mizo je organizirala Študentska založba. 

– 10. 10. se je v Ljubljani udeležil Nacionalne kriminološke 
konference z mednarodno udeležbo na temo: »Kriminaliteta 
in varnost v postmoderni družbi«. Konferenco je organizirala 
Fakulteta za varnostne vede v Mariboru. Imel je referat: »O ne-
katerih zunačilnostih razmerja med varnostjo in svobodo«.

– 4. 12. je imel v Ljubljani v okviru Šole za starše preda-
vanje »Droge, odvisnost in kriminaliteta«. Šolo je organizira-

lo Društvo UP za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem 
Slovenije.

Saša KMET
 – 9. 2. se je v Ankaranu udeležil seminarja Društva štu-

dentov psihologije Slovenije. Imel je referat »Psihologija lju-
bezni in seksualne zasvojenosti«.

– 18. 4. se je v Mariboru udeležil posveta Pravne fakulte-
te in Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Tema 
posveta je bila: »Problematika dokazovanja v zahtevnih ka-
zenskih zadevah«. 

– 11. 5. se je v Ljubljani udeležil študijskega dneva na 
temo »Raziskovanje zakonske terapije in zakonska terapi-
ja«. Organizator dneva je bila Teološka fakulteta Univerze v 
Ljubljani. 

– od 26.- 29. 9. se je v Bologni (Italija) udeležil 7. letne 
konference Evropskega kriminološkega združenja (European 
Society of Criminology) na temo: Kriminaliteta, prepre-
čevanje kriminalitete in skupnosti v Evropi (Crime, crime 
prevention and communities in Europe). V okviru sekcije 
»Kibernetična kriminaliteta – širjenje kriminalizacije« je 
imel referat »Psychology of Sexual Addiction in Relation to 
(Cyber)Sex Offences« (Psihologija seksualne zasvojenosti v
povezavi s (spletnimi) kaznivimi dejanji zoper spolno nedo-
takljivost«).

– 28. 11. se je v Ljubljani udeležil javne razprave »Ali potre-
bujemo nov kazenski zakonik«, ki sta jo organizirala Katedra 
za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Damjan KOROŠEC
 – od 1.1.- 31. 3.  je bil na strokovnem izpopolnjevanju 

na Inštitutu Max Planck za mednarodno kazensko pravo v 
Freiburgu v Bresgauu (Nemčija). Imel je raziskovalno štipen-
dijo Inštituta Max Planck. 

– 10. 4. je v organizaciji Veleposlaništva Zvezne repu-
blike Nemčije v Sloveniji na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani v okviru cikla predavanj »Nemčija in Slovenija skozi 
oči znanosti« predaval o nemškem in slovenskem pogledu na 
privolitev pacienta v kazenskem pravu.

– od 23.- 24. 4. je kot strokovni sovodja mednarodne-
ga kazenskopravnega kongresa »EU and Criminal Law« (Eu 
in kazensko pravo) v organizaciji Pravne fakultete Karlove 
univerze v Pragi in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani na 
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani vodil plenum kongresa. 
Imel je referat »Corpus Juris 2000 und der algemeine Teil des 
slowenischen materiellen Strafrechts (Corpus Juris 2000 in 
splošni del slovenskega materialnega kazenskega prava). 

– 11. 5. se je kot vabljeni udeleženec udeležil rednega let-
nega strokovnega posveta z mednarodno udeležbo v organi-
zaciji Avstrijske sekcije AIDP (Mednarodno združenje za ka-
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zensko pravo) in Avstrijskega združenja za kazensko pravo o 
aktualnih vprašanjih sodobnega kazenskega prava. 

– od 20.- 22. 9. se je na Zlatiboru (Srbija) kot vabljeni ude-
leženec in sovodja plenuma udeležil srečanja na temo »Nove 
tendencije krivičnog prava« v okviru tradicionalnega redne-
ga letnega posveta Združenja za kazensko pravno teorijo in 
prakso Srbije.

– od 5.- 6. 10. se je v Craiovi (Romunija) udeležil med-
narodne konference na temo: Novosti v zakonodaji v evrop-
skem kazensko-pravnem prostoru (Legislative News in the 
European Criminal Law Space). Konferenco je organizirala 
Pravna fakulteta v Craiovi. Imel je referat »Implementation 
of Rome Statute in Slovene Penal Law« (Implementacija 
Rimskega statuta v slovenskem kazenskem pravu).

Polona MOZETIČ
– 31. 1. se je v Ljubljani udeležila seminarja, ki ga je orga-

niziral Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 
na temo: »Uspešnost policijskega preiskovanja kaznivih dejanj 
in sodelovanje policije z državnim tožilstvom v predkazen-
skem postopku«. Sodelovala je z referatom »Dokazni standar-
di v predkazenskem postopku«.

– od 20.- 30. 5. se je v Siracusi (Italija) udeležila  poletne 
šole za mlade penaliste z naslovom: »Pokonfliktna pravič-
nost: možni pristopi in njihove oblike«. Šolo je organiziral 
Mednarodni inštitut za visoke študije kazenskih znanosti v 
sodelovanju z Mednarodnim inštitutom za človekove pravi-
ce pri DePaul University College of Law iz Chicaga (ZDA) in 
Pravno fakulteto Univerze v Palermu.

– od 11.- 16. 6. se je v Galwayu (Irska) udeležila poletne 
šole o mednarodnem kazenskem sodišču, ki jo je organiziral 
irski center za človekove pravice, ki je del Nacionalne irske 
univerze v Galwayu.

– od 26.- 29. 9. se je v Bologni (Italija) udeležila 7. let-
ne konference Evropskega kriminološkega združenja: 
Kriminaliteta, preprečevanje kriminalitete in skupnosti 
v Evropi (Crime, crime prevention and communities in 
Europe). Sodelovala je z referatom »Some general characteri-
stics of criminal defendants in Slovenia and the outcomes of 
criminal procedings«.

– 28. 11. se je udeležila javne razprave o predlagani reformi 
kazenskega zakonika. Posvet sta organizirala Katedra za ka-
zensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Inštitut 
za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Sodelovala 
je s prispevkom »Kritika ureditve terorizma in s terorizmom 
povezanih kaznivih dejanj v predlogu KZ-1«.

– 20. 12. se je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani 
udeležila mednarodne razprave na temo »Schengenske meje: 
navzven, navznoter in onstran«. Sodelovala je s prispevkom 
»Kazenskopravni vidiki vstopa Republike Slovenije v schen-
gensko območje«.

Mitja MURŠIČ
 – 10. 10. se je v Ljubljani udeležil Nacionalne kriminološke 

konference z mednarodno udeležbo na temo: »Kriminaliteta 
in varnost v postmoderni družbi«. Konferenco je organizira-
la Fakulteta za varnostne vede v Mariboru. Imel je referat »K 
večji varnosti s (kritično) kriminologijo emocij”« 

– 28. 11. se je v  Ljubljani  udeležil  javnega  posveta  o  
predlagani  reformi kazenskega zakonika.

Dragan PETROVEC
– 22. 3. je v Ljubljani vodil seminar Socialne zbornice 

Slovenije: Postpenalna pomoč.  
– 22. 5. se je v Ljubljani udeležil seminarja na Forumu 21 

in imel referat: Problemi svobode, nadzorovanja in represije.  
– 14. 6. se je v Ljubljani udeležil simpozija Filozofske fa-

kultete na temo: Slovenska narodna identiteta. Imel je referat: 
»Mozaik slovenskega značaja skozi portrete o (ne)strpnosti ali 
»entiteta z identiteto«.

– od 25.- 27. 9. se je v Bologni (Italija) udeležil Evropskega 
kriminološkega kongresa na temo: Kriminaliteta, preprečeva-
nje kriminalitete in skupnosti v Evropi (Crime, crime preven-
tion and communities in Europe). Imel je referat: »(Non)Sense 
of Contemporary Penology as a Crime Prevention Discipline« 
((Ne)smisel sodobne penologije kot vede, ki preprečuje kri-
minaliteto).

– od 10.- 11. 10 se je v Mariboru udeležil kongresa socialne-
ga dela. Imel je referat: »Do oblasti prijazno socialno delo«.

 – 6. 12. se je v Ljubljani udeležil mednarodne konferen-
ce o nasilju in medijih: »Polis«. Imel je referat: »Violence and 
Media« (Mediji in nasilje). 

– od 19.- 20. 10. se je v Gotenici udeležil strokovnega po-
sveta Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Imel je referat: 
»O razmerah v slovenski penologiji«. 

– od 27.- 28. 11. se je udeležil seminarja o kazenski za-
konodaji, ki ga je organizirala Pravna falkulteta Univerze v 
Ljubljani. Imel je referat: »O kaznovanju«. 

Mojca MIHELJ PLESNIČAR
– od 22.- 25. 11. se je v Bruslju (Belgija) udeležila sestanka v 

okviru ECLAN Agis projekta Standard model for evaluation of 
the impact of EU instruments in the framework of the Title VI 
of the TEU (Standardni model za oceno vliva instrumentov EU 
v okviru četrtega naslova Pogodbe o EU). Na sestanku je pred-
stavila slovensko poročilo ter pripombe na standardni model. 

– od 9.- 12. 12. se je v Baslu (Švica) udeležila konference 
Protection of EU and Swiss financial interests: Challenges for
Law enforcement and the financial industry (Zaščita finanč-
nih interesov EU in Švice: Izzivi za pravosodje in finančno
industrijo). Konferenco sta organizirala Basel institut of go-
vernance in OLAF. 
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Renata SALECL
 – 15. 3. se je v Londonu (Anglija) na ICA udeležila disku-

sije na temo »Modern erotics and the quest for intimacy«. 
– od 31. 3.- 1. 4. se je v Lillu (Francija) udeležila konferen-

ce  na  temo »Sexe, amour et crime: Psychanalyse et crimino-
logy« in imela predavanje z naslovom »The choice of crime«.

– 27. 4. se je na St. John’s College v Cambridgu (Anglija) 
udeležila konference na temo »Debating the Evidence. Human 
Rights« in imela predavanje z naslovom »Is late capitalism re-
placing rights with choices«. 

– 1. 7. je imela uvodno predavanje na konferenci v 
Ljubljani z naslovom »Tyranny of Choice«.

– od 9.- 11. 10. se je udeležila delavnice »Ethical 
Governance of Biological and Biomedical Research: Chinese 
European Co-operation«, ki je del 6 okvirnega programa EU.     

– 29. 10. je imela na Law department, London School of 
Economics seminar na temo: »How can psychoanalysis help 
lawyers to understand people’s relationship with legal prohi-
bitions?«

– 11. 11. je imela na Cardozo School of Law v New Yorku 
(ZDA) na konferenci Law and Event predavanje z naslovom: 
»What is the nature of the »Event« in late capitalism«.     

– 19. 11. je imela na Law department, London School of 
Economics seminar na temo: »Why are lawyers miserable?«. 

– 19. 12. je imela na Law department, London School of 
Economics seminar na temo: »Why are we so fascinated by 
crime: From Shipman to Madeleine«. 

                         
Katja ŠUGMAN STUBBS
– od 23.- 24. 4. se je v Ljubljani udeležila mednarodne 

konference na temo »The Influence of EU Law on Criminal
Law of Member States«. Imela je referat »The Development
of EU Criminal Law and the Ultima Ratio principle (Razvoj 
kazenskega prava EU in ultima ratio načelo).

– 15. 5. in 23. 10. je imela na Kazenskopravni sodniški šoli 
na Brdu pri Kranju referat: Standardi varovanja pravic osum-
ljencev v evropskem kazenskem pravu (SE in EU).

– 17. 5. je imela v Moravskih Toplicah na seminarju pre-
iskovalnih sodnikov referat »Evropski zaporni nalog za pri-
jetje in predajo«. 

– od 24.- 26. 5. se je v Catanii (Italija) udeležila OLAF 
kongresa. 

– od 21.- 23. 6. se je v Poitiersu (Francija) udeležila kon-
ference na temo: Vers un droit penal postmoderne. Imela je 
referat »L’economie du systèm penal (Kazensko procesna eko-
nomija). 

– od 27.- 29. 9. se je v Bologni (Italija) udeležila Evropskega 
kriminološkega kongresa na temo: Kriminaliteta, preprečeva-
nje kriminalitete in skupnosti v Evropi (Crime, crime preven-

tion and communities in Europe). Imela je referat: Trendi po 
ekonomičnosti v slovenskem kazenskem postopku. 

– od 9.- 10. 11. se je v Luxemburgu (Luxemburg) udeležila  
posveta na temo: Which Jurisdiction Control in the European 
penal Area. Imela je referat »The Development of an instru-
mentary Community versus the democratic principle?« 

– od 15.- 16. 11. se je v Kranjski gori udeležila petih dne-
vov evropskega prava in imela referat: Komentar načrtovanih 
sprememb kazenske zakonodaje EU.

Gašper TOMPA
 – od 24.- 26. 5. se je v Portorožu udeležil seminarja na 

temo: Gospodarski subjekti na trgu.
– 20. 6. se je v Ljubljani udeležil seminarja na temo Nova 

finančna perspektiva 2007-2013, priprava projekta za 7. okvi-
rni program za raziskave in razvoj ter CIP.

Aleš ZAVRŠNIK
– od 13. 2.- 6. 3. je bil na strokovnem usposabljanju na 

Inštitutu za kriminologijo Univerze v Cambridgu (Velika 
Britanija).

– od 11.- 22. 6. se je v Budimpešti (Madžarska) udeležil po-
letne šole na Central European University. Tema: »Mediation 
and Other Methods to Foster Democratic Dialoge«.

– od 6.- 7. 7. se je na Dunaju (Avstrija) udeležil »Znanstvene 
konference o evropskem informacijskem (komunikacijskem) 
pravu – Lex Informatica 2007«. Konferenco so organizirali 
Vienna University of Economic and Business Administration, 
University of Bratislava, Universitiy of Brno, University of 
Pecs, University of Wroclaw.

– 28. 11. se je v Ljubljani udeležil javne razprave na temo: 
»Ali potrebujemo nov kazenski zakonik? Imel je prispevek 
»Sovražni govor po predlogu KZ-1«.

9 Objavljena dela delavcev inštituta

(Bibliografske podatke je posredovala dokumentalistka 
inštituta Ivanka Sket)

Delavci inštituta so objavili 198 prispevkov v knjigah, 
zbornikih ter znanstvenih in strokovnih revijah doma in v 
tujini ter v sredstvih javnega obveščanja. Posamezni delavci 
so objavili naslednje število prispevkov: Marko BOŠNJAK 
11, Katja FILIPČIČ 15, Matjaž JAGER 13, Zoran KANDUČ 
7, Saša KMET 16, Damjan KOROŠEC 12, Blaž KOVAČIČ 
2, Marija MILENKOVIĆ 5, Mojca MIHELJ PLESNIČAR 1, 
Polona MOZETIČ 13, Mitja MURŠIČ 3, Dragan PETROVEC 
24, Renata SALECL 22,  Alenka ŠELIH 27, Katja ŠUGMAN 
STUBBS 15, Gašper TOMPA 3, Aleš ZAVRŠNIK 14.
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Marko BOŠNJAK
– Odločitve Ustavnega sodišča in njihov vpliv na obli-

kovanje kriminalitetne politike. Dnevi slovenskih pravnikov, 
Portorož 2007. Podjetje in delo 33/2007/6-7, s. 1603-1612.   

– Le fonctionnement de la justice pénale en Slovénie: com-
ment rendre la procédure pénale plus efficace?. V: MASSÉ, Michel
(ur.). Un droit pénal postmoderne? Mise en perspective de certa-
ines évolutions contemporaines. Poitiers, Faculté de droit et des 
sciences sociales de l’Université de Poitiers, 2007, s. 241-249.  

– Dokazovanje in položaj strank v kazenskem postopku, 
s poudarkom na pravicah obrambe. V: Dvoršek, Anton (ur.). 
Selinšek, Liljana (ur.). Problemi dokazovanja v zahtevnih ka-
zenskih postopkih. Maribor, Pravna fakulteta, Fakulteta za 
varnostne vede 2007, s. 45-64.

– Slovenian criminal proceedings in action: some general 
characteris-tics. V: 7th Annual Conference of the European 
Society of Criminology. Abstracts. Bologna, Alma mater stu-
diorum Universita di Bologna 2007, s. 17.

– Ustavnost kazenskih zakonov. V: Šelih, Alenka (ur.). 
Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava. Ljubljana, 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 2007, s. 81-91. 

– Kaj storiti s Sovo in podobnimi pticami? Pravna praksa  
26/2007/15, s. 3.

– Kaj storiti s predlogom KZ-1? Pravna praksa 26/2007/
41-42, s. 3.  

– Uspešnost policijskega preiskovanja kaznivih dejanj in 
sodelovanje policije z državnim tožilstvom v predkazenskem 
postopku: gradivo za seminar. Ljubljana, Inštitut za krimino-
logijo 2007.

– Splošno nevarni storilec kaznivega dejanja: izbrana po-
glavja, (Littera Scripta Manet, Littera, 8). Ljubljana, Pravna 
fakulteta:  Facultas iuridica 2007. 

– Inkriminiranje ravnanj s področja sodobne biomedi-
cine. V: Sodobne usmeritve kazenskega materialnega pra-
va. Ljubljana Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani, 2007. Šelih (ur.), s. 403-427.

– Pogledi. Večer, 30.12.2007.

Katja FILIPČIČ
– Alternativno obravnavanje storilcev prekrškov. V: 1. dne-

vi prekrškovnega prava, Portorož, 2006. Zbornik. Ljubljana, 
GV založba 2006, s. 139-146. 

– Bagatelni prekrški. V: 2. dnevi prekrškovnega prava, 
Portorož, 2007. Zbornik. Ljubljana, GV založba 2007, s. 24-28. 

– Welfare versus neo-liberalism: juvenile justice in Slovenia. 
V: Junger-Tas, J. (ur.). Decker, Scott H. (ur.). International hand-
book on juvenile justice. Dordrecht, Springer 2006 s. 397-414. 

– Delo v korist skupnosti-alternativni ukrep za mladoletne 
prestopnike. V: Filipčič, Katja (ur.). Uvajanje vzgojnih ukre-

pov dela v korist skupnosti in socialnih treningov. Ljubljana, 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 2006, s. 11-19.

– Analiza in ocena zakonske ureditve dela v korist skupno-
sti v Sloveniji. V: Filipčič, Katja (ur.). Uvajanje vzgojnih ukre-
pov dela v korist skupnosti in socialnih treningov. Ljubljana, 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 2006, s. 55-70. 

– Izvajanje dela v korist skupnosti. V: Filipčič, Katja (ur.). 
Uvajanje vzgojnih ukrepov dela v korist skupnosti in social-
nih treningov. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti 2006, s. 71-96. 

– Metodika izvajanja dela v korist skupnosti. V: Filipčič, 
Katja (ur.). Uvajanje vzgojnih ukrepov dela v korist skupnosti 
in socialnih treningov. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti 2006, s. 103-121. 

– Les éléments néo-libéraux dans la législation pénale 
des mineurs en Slovénie. V: La justice pénale des mineurs 
en Europe: Entre modèle welfare et inflexions néo-libérales,
(Logiques sociales, Déviance et société). Paris, Harmattan 
2007, s. 213-227. 

– Ocena mladoletniškega kazenskega prava v Sloveniji z 
evropske perspektive. V: Šelih, Alenka (ur.). Sodobne usme-
ritve kazenskega materialnega prava. Ljubljana, Inštitut za kri-
minologijo pri Pravni fakulteti 2007, s. 117-128. 

– Kaznivo dejanje nasilje v družini. V: Šelih, Alenka (ur.). 
Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava. Ljubljana, 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 2007, s. 317-322. 

– Pravni vidiki kaznovanja otrok v družini. V: Kornhauser, 
Pavle (ur.). Zagotovimo našim otrokom mladost brez telesne-
ga kaznovanja. Ljubljana, Zveza prijateljev mladine Slovenije 
2007, s. 110-122.

– Časovna odmerjenost učinkov kaznovanja v KZ-1. 
Pravna praksa  26/2007/46, pril. s. XIV-XVI. 

– Predlog zakona o preprečevanju nasilja v družini. Pravna 
praksa  26/2007/48, s. 8-10. 

– Uvajanje vzgojnih ukrepov dela v korist skupnosti in 
socialnih treningov. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti, 2006. 200 s.  

– Ni razloga za ostrejšo obravnavo mladoletnikov. Dnevnik, 
25. januar 2007, letnik 57, št. 20, s. 28. (Sven Berdon, intervju)

Matjaž JAGER
– Corruption, quality of governance, and economic 

growth: the Slovenian dilemma between true reform from 
within and mere façade. Monatsschrift für Kriminologie und
Strafrechtsreform 90/ 2007/2-3, s. 126-139. 

– Pogoj obče veljavnosti kot Kantova etična britev. Revija 
za kriminalistiko in kriminologijo 58/2007/1, s. 37-45. 

– Effectiveness, efficiency and the new economy of crimi-
nal procedure(s). V: Massé, Michel (ur.). Un droit pénal po-
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stmoderne?: Mise en perspective de certaines évolutions con-
temporaines. Poitiers, Faculté de droit et des sciences sociales 
de l’Université de Poitiers 2007, s. 213-223.

– Effectiveness, efficiency and the new economy of crimi-
nal procedure(s). V: 7th Annual Conference of the European 
Society of Criminology. Abstracts. Bologna, Alma mater stu-
diorum Universita di Bologna 2007, s. 94. 

– Post 9/11 developments of the EU criminal law-rela-
ted initiatives and their implications on some basic criminal 
law principles. V: Duyne, P. C. van (ur.). Crime business and 
crime money in Europe: the dirty linen of illicit enterprise. 
Nijmegen, Wolf 2007, s. 247-267. 

– O (filozofskem) modelu odgovorne fizične osebe v so-
dobnem kazenskem pravu. V: Šelih, Alenka (ur.). Sodobne 
usmeritve kazenskega materialnega prava. Ljubljana, Inštitut 
za kriminologijo pri Pravni fakulteti 2007, s. 33-48. 

– Načelo ultima ratio v kazenskem materialnem pravu.  
V: Šelih, Alenka (ur.). Sodobne usmeritve kazenskega mate-
rialnega prava. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti 2007, s. 129-141. 

– Uvodna beseda: pravni in sistemski vidiki uspešnosti 
preiskovanja kaznivih dejanj v predkazenskem postopku. V: 
Jager, Matjaž (ur.), Gorkič, Primož (ur.), Šugman, Katja (ur.). 
Policija, državni tožilci in uspešnost preiskovanja kaznivih de-
janj: izbrani pravni in sistemski vidiki. Ljubljana, Inštitut za 
kriminologijo pri Pravni fakulteti 2007, s. 9-14.

– Policija, državni tožilci in uspešnost preiskovanja kaz-
nivih dejanj: izbrani pravni in sistemski vidiki. Ljubljana, 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007. 207 s.  

– Uspešnost policijskega preiskovanja kaznivih dejanj in 
sodelovanje policije z državnim tožilstvom v predkazenskem 
postopku: gradivo za seminar. Ljubljana, Inštitut za krimino-
logijo, 2007. 

– Premalo ljudi in znanja za boj proti gospodarskemu kri-
minalu: anketa. Finance. (Tiskana izd.), 3. dec. 2007, s. 3. 

 
Zoran KANDUČ
– Kriminološki pogled na svobodo in varnost v postmo-

derni družbi. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 58/20-
07/3, s. 231-245. 

– Crime, punishment and control: the case of Slovene 
(post)transitional society. V: 7th Annual Conference of the 
European Society of Criminology. Abstracts. Bologna, Alma 
mater studiorum Universita di Bologna 2007, s. 99. 

– O nekaterih značilnostih razmerja med varnostjo in 
svobodo. V: Meško, Gorazd (ur.). Sotlar, Andrej (ur.). Tominc, 
Bernarda (ur.). Kriminaliteta in varnost v postmoderni druž-
bi: zbornik povzetkov. Ljubljana, Fakulteta za varnostne vede 
2007, s. 9. 

– Daniel Ganser: Natova skrivna vojska - operacija Gladio 

in terorizem v zahodni Evropi.  Revija za kriminalistiko in 
kriminologijo 58/2007/1, s. 94.

– Kriminologija: (stran)poti vede o (stran)poteh. 2. izd. 
Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 2007. 
306 s. 

– Subjekti in objekti (ne)formalne socialne kontrole v 
kontekstu postmodernih tranzicij. Ljubljana, Inštitut za kri-
minologijo pri Pravni fakulteti 2007. 316 s. 

– Logika sprememb in razvojne težnje (ne)formalnih 
nadzorstvenih mehanizmov (v postmodernem družbenem 
kontekstu), (Raziskava, št. 149). Ljubljana, Inštitut za krimi-
nologijo pri Pravni fakulteti, 2007. 414 s. 

Saša KMET
– Kazenskopravni in kriminološko-psihološki vidiki (ne-

)učinkovitega izražanja jeze. Pravnik 62/2007/4-5, s. 231-252.  
– Ne/ustreznost (“družbene”) jeze v kazenskem pravu 

in kriminologiji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 
58/2007/1, s. 46-60. 

– Igre “podzemlja” v transakcijski analizi. Revija za krimi-
nalistiko in kriminologijo 58/2007/2, s. 133-145.  

– Psihologija množic(e) z vidikov “navijaškega” nasilja. 
Revija za kriminalistiko in kriminologijo 58/2007/3, s. 264-277.  

– Zasvojenost s spolnostjo kot dejavnik spletne spolne 
kriminalitete. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 58/
2007/4, s. 352-362. 

– Psychology of sexual addiction in relation to (cyber)sex 
offences. V: 7th Annual Conference of the European Society
of Criminology. Abstracts. Bologna: Alma mater studiorum 
Universita di Bologna, 2007, str. 107. 

– Nekatere psihološko-kriminološke razsežnosti seksual-
ne zasvojenosti. Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakulte-
te 67/2007, s. 187-209.  

– Delo v korist skupnosti in socialni treningi kot obliki 
odgovora na kriminaliteto. Pravna praksa 26/2007/24-25, pril. 
s. II-VI.  

– Pomanjkljivosti zakonske ureditve kaznivega dejanja 
detomora? Pravna praksa 26/2007/38, s. 34. 

– Dosmrtni zapor - družba prezira? Pravna praksa 26/20-
07/41-42, pril. s. X-XI.   

– Delo v korist skupnosti in socialni treningi: uvajanje al-
ternativnih “kaznovalnih” ukrepov v slovensko sodno prakso. 
Delo, 20. decembra 2007, s. 21.   

– Katja Šugman, ur.: Izhodišča za nov model kazenskega 
postopka. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 58/20-
07/2, s. 194-199. 

– Problematika dokazovanja v zahtevnih kazenskih zade-
vah, Maribor, 18. april 2007. Revija za kriminalistiko in krimi-
nologijo 58/2007/2, s. 219-221. 
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– Ob rob študijskemu dnevu “Raziskovanje zakonske te-
rapije in zakonska terapija”. Revija za kriminalistiko in krimi-
nologijo 58/2007/2, s. 221-222. 

– Zoran Milivojević: Igre koje igraju narkomani. Revija za 
kriminalis-tiko in kriminologijo 58/2007/3, s. 308-311.

– 7. letna konferenca Evropskega kriminološkega zdru-
ženja: Kriminali-teta, preprečevanje kriminalitete in skup-
nosti v Evropi (Crime, crime prevention and communities in 
Europe). Bologna, 26.-29. september 2007. Revija za krimina-
listiko in kriminologijo 58/2007/4, s. 409-411.

Damjan KOROŠEC
– Neue Entwicklungen im Sexualstrafrecht Sloweniens. 

Jahrbuch Ostrecht 47/2006/2, s. 187-198. 
– O prepovedi soočenja s tujo spolnostjo v sodobnem ka-

zenskem pravu. Pravosodni bilten 28/2007/2, s. 229-245. 
– O kazenskopravnih dobrinah na področju delovnega 

prava in prava socialne varnosti. V: Prepoved diskriminacije: 
med varstvom človekovih pravic in konkurenčnostjo delo-
dajalca: znanstvena monografija ob Evropskem letu enakih
možnosti za vse in ob 50-letnici delovanja Inštituta za delo 
(Delavci in delodajalci, letnik 7, posebna izdaja). Ljubljana, 
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti 2007, s. 223-241. 

– Corpus Iuris 2000 und der allgemeine Teil des slowenisc-
hen materiellen Strafrechts. V: Tomašek, Michal (ur.). Jakulin, 
Vid (ur.). Korošec, Damjan (ur.). European law and national 
criminal legislation, (Sborníky, 33). Praha, Univerzita Karlova 
v Praze, Právnická fakulta 2007, s. 54-68.

– Nauk o kaznivem dejanju: splošni pojem, skrajna sila, 
odgovornost podrejenih. V: Šelih, Alenka (ur.). Sodobne 
usmeritve kazenskega materi-alnega prava. Ljubljana, Inštitut 
za kriminologijo pri Pravni fakulteti 2007, s. 165-179. 

– Nauk o kazenski odgovornosti: Oris stanja in oprede-
litev problemov.  V: Šelih, Alenka (ur.). Sodobne usmeritve 
kazenskega materialnega prava. Ljubljana, Inštitut za krimi-
nologijo pri Pravni fakulteti 2007, s. 215-234. 

– Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (členi 180 
do 187 KZ) in kaznivo dejanje Krvoskrunstvo (člen 204 KZ).  
V: Šelih, Alenka (ur.). Sodobne usmeritve kazenskega mate-
rialnega prava. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti 2007, s. 297-316. 

– Inkriminacija mučenja in slovensko kazensko pravo. V: 
Šelih, Alenka (ur.). Sodobne usmeritve kazenskega materi-
alnega prava. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti 2007,  s. 353-362. 

– The impact of Slovenia`s entry the EU on substantine
criminal law. V: Ignjatović, Đorđe (ur.). Stanje kriminaliteta u 
Srbiji i pravna sredstva reagovanja. Deo 1, (Biblioteka Crimen, 
2). Beograd, Pravni fakultet 2007, s. 9-21. 

– Temeljno o splošnem pojmu kaznivega dejanja. Pravna 
praksa  26/2007/46, pril. s. VI-X. 

– Hipotetična privolitev pacienta kot nov institut kazen-
skega prava? Raziskava. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti 2007, 40 s.  

– European law and national criminal legislation, 
(Sborníky, 33). Praha, Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta2007. 399 s. 

Blaž KOVAČIČ
– Hišna preiskava odvetniške pisarne - neobičajna stališča 

sodne prakse. Pravna praksa  26/2007/2, s. 17-18. 
– Neobičajna stališča Vrhovnega sodišča glede pravic 

osumljenca v predkazenskem postopku. Pravna praksa  26/
2007/26, s. 17-18. 

Mojca MIHELJ PLESNIČAR
– The Constitutional Court of the Republic of Slovenia.

Slovenian Law Review, December 2007, vol. 4, no. 1-2 (skupaj 
z Modic Miho). 

Marija MILENKOVIĆ
– Ana Mayer-Kansky: prva doktorica znanosti na sloven-

ski univerzi in ena prvih slovenskih znanstvenic na podro-
čju naravoslovja. V: Šelih, Alenka in drugi (ur.). Pozabljena 
polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, 
(Razprave, 22). 1. izd. Ljubljana, Tuma: SAZU, 2007, s. 303-
307, portret. 

– Marija Perpar: prva slovenska raziskovalka na področju 
organske kemije. V: Šelih, Alenka in drugi (ur.).  Pozabljena 
polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, 
(Razprave, 22). 1. izd. Ljubljana, Tuma: SAZU, 2007, s. 400-
403, portret. 

– Melita Pivec-Stele: zgodovinarka in bibliotekarka, ki 
je bila »srečna v svojem poklicu«. V: Šelih, Alenka in drugi 
(ur.). Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na 
Slovenskem, (Razprave, 22). 1. izd. Ljubljana, Tuma: SAZU, 
2007, s. 293-297, portret. 

– Milka Hartman: učiteljica, pesnica in kulturna delavka. 
V: Šelih, Alenka in drugi (ur.).     Pozabljena polovica: portreti 
žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, (Razprave, 22). 1. izd. 
Ljubljana, Tuma: SAZU, 2007, s. 577-580, portret. 

– Vida Šturm: romanistka, prevajalka, bibliotekarka in pi-
sateljica. V: Šelih, Alenka in drugi (ur.).     Pozabljena polovica: 
portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, (Razprave, 
22). 1. izd. Ljubljana, Tuma: SAZU, 2007, s. 492-495, portret. 

Polona MOZETIČ
– Utemeljeni razlogi za sum.  Revija za kriminalistiko in 

kriminologijo 58/2007/2, s. 146-159. 
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– “Kaznivost” : element splošnega pojma kaznivega deja-
nja? Pravnik 62/2007/4-5, s. 203-230. 

– Some general characteristics of criminal defendants in 
Slovenia and the outcomes of criminal proceedings. V: 7th 
Annual Conference of the European Society of Criminology. 
Abstracts. Bologna, Alma mater studiorum Universita di 
Bologna 2007, s. 143. 

– Pripravljalna dejanja. V: Šelih, Alenka (ur.). Sodobne 
usmeritve kazenskega materialnega prava. Ljubljana, Inštitut 
za kriminologijo pri Pravni fakulteti 2007, s. 181-195. 

– Normativna podlaga policijskega dela: sistem dokaznih 
standardov v (pred)kazenskem postopku. V: Jager, Matjaž 
(ur.), Gorkič, Primož (ur.), Šugman, Katja (ur.). Policija, dr-
žavni tožilci in uspešnost preiskovanja kaznivih dejanj: izbra-
ni pravni in sistemski vidiki. Ljubljana, Inštitut za kriminolo-
gijo pri Pravni fakulteti 2007, s. 24-59.

– Ekonomska neenakost in kriminaliteta. Pravna praksa 
26/2007/3, s. 31. 

– Izhodišča za nov model kazenskega postopka. Recenzija. 
Pravna praksa  26/2007/ 13-14, s. 36-37.

– Razmislek o implementaciji Rimskega statuta. Pravna 
praksa  26/2007/37, s. 17-18. 

– Kaznivo dejanje terorizma v osnutku KZ-1. Pravna 
praksa 26/2007/48, s. 18-20. 

–  Enodnevni seminar “Ekonomska neenakost in krimi-
naliteta”, Ljubljana 2006.  Revija za kriminalistiko in krimino-
logijo 58/2007/ 1, s. 103 

– “Pokonfliktna pravičnost” - nekaj utrinkov s poletne
šole za mlade penaliste, Siracusa, 2007. Revija za kriminalisti-
ko in kriminologijo 58/2007/3, s. 316-318. 

– Vtisi s poletne šole o mednarodnem kazenskem sodiš-
ču. Galway, 2007.  Revija za kriminalistiko in kriminologijo 
58/2007/4, s. 412-413. 

– Uspešnost policijskega preiskovanja kaznivih dejanj in 
sodelovanje policije z državnim tožilstvom v predkazenskem 
postopku: gradivo za seminar. Ljubljana, Inštitut za krimino-
logijo, 2007.   

Mitja MURŠIČ
– K večji varnosti s kriminologijo emocij. V: Meškjo, Gorazd 

(ur.). Sotlar, Andrej (ur.). Tominc, Bernarda (ur.). Kriminaliteta 
in varnost v postmoderni družbi: zbornik povzetkov. Ljubljana, 
Fakulteta za varnostne vede v Mariboru 2007, s. 13. 

– Teoretična izhodišča dela v korist skupnosti. V: Filipčič, 
Katja (ur.). Uvajanje vzgojnih ukrepov dela v korist skupnosti 
in socialnih treningov. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti 2006, s. 21-35. 

– Metodika izvajanja dela v korist skupnosti. V: Filipčič, 
Katja (ur.). Uvajanje vzgojnih ukrepov dela v korist skupnosti 

in socialnih treningov. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti 2006, s. 103-121. 

Dragan PETROVEC
– Bogastvo, revščina in odziv na kriminaliteto - od leta 

2000 do 2007. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 58/20-
07/3, s. 246-253 (Skupaj z K. Šugman, G. Tompa). 

– Back to the future: Slovenia’s penological heritage. 
Varstvoslovje 8/2006 3/4, s. 356-364. 

– (Non)sense of contemporary penology as a crime pre-
vention discipline. V: 7th Annual Conference of the European 
Society of Criminology. Abstracts. Bologna, Alma mater studi-
orum Universita di Bologna 2007, s. 156. 

– Do oblasti prijazno socialno delo. V: Debeljak, Barbara 
(ur.). Urek, Mojca (ur.). Socialno delo za enake možnosti za 
vse: knjiga povzetkov. Ljubljana, Fakulteta za socialno delo v 
Ljubljani 2007, s. 122. 

– Slovenia. V: Kalmthout, Anton van (ur.). Foreigners in 
European prisons. Nijmegen, Wolf Legal Publishers 2007, s. 
729-752. 

– O kaznovanju in kazenskih sankcijah.  V: Šelih, Alenka 
(ur.). Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava. 
Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 2007, s. 
273-282. 

– Strast po nadzoru ali družba kot zapor in obratno. Emzin 
17/2007/1-2, s. 77-78. 

– Inteligentnost in kriminaliteta ali o grožnji zločinskega 
uma. Emzin 17/2007/3-4, s. 77-79.

– Strah in pogum: uvodnik. Pravna praksa  26/2007/12, s. 3.  
– Knjige: Na novih razpotjih. Pravna praksa  26/2007/15, 

s. 36-37. 
– Babilona in Mojzes: dve drami izpod peresa odvetnika 

Ljuba Crnkoviča.  Pravna praksa 26/2007/16-17, s. 34-35. 
– Od lilije do Davidove zvezde. Pravna praksa 26/2007/

34, s. 3. 
– Meje lojalnosti. Pravna praksa 26/2007/41-42, pril. s. IX. 
– Kazensko pravo in kriminologija. Pravna praksa 26/20-

07/43, s. 18-19. 
– Renesansa smrtne kazni: Pogledi. Večer. [Tiskana izd.], 

9.1.2007, s. 8.  
– Hladna prha ali velikodušna resitev?: težavno prikrivanje 

rasizma in nestrpnosti: poročilo o Sloveniji. Dnevnik, Objektiv, 
sobota,17.2.2007, s. 13. 

– Bodičasto grmovje pod sodnikovim oknom: (ne)odvis-
nost sodstva v sproščeni Sloveniji. Dnevnik, Objektiv, sobota, 
9.6.2007, s. 7.  

– Je Slovenija sploh še lahko socialna država?. Dnevnik, 
Objektiv, sobota, 30.6.2007, s. 6. 
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– Smrt v zaporu: kaznovalna politika: del akademske sfe-
re naj bi v pravkar pripravljajočih se spremembah kazenske 
zakonodaje predlagal uvedbo dosmrtnega zapora. Dnevnik, 
Objektiv, sobota, 25.8.2007, s. 7. 

– Zloraba moči nad obsojenimi: edina rešitev, tudi v kri-
minologiji kot družboslovni znanosti, se zdi pogum kot nuj-
na lastnost vsakega znanstvenika. Dnevnik, Objektiv, sobota, 
20.10.2007, s. 14-15. 

– Dvorne spletke se nadaljujejo: kdorkoli že odloča o te-
meljnih penoloških vprašanjih, so mu zapori zadnja skrb, taj-
nost in manipulacije pa prioriteta. Dnevnik, Objektiv, sobota, 
10.11.2007, s. 13. 

– Ob koncu nekega življenja: Trobec in za njim Plut si ni-
sta delila prostora ne med politiki in ne med bogovi. Mladina, 
18.5.2007, s. 18. 

– Dosmrtni zapor in javno mnenje: pogledi. Večer. 
[Tiskana izd.], 18.10.2007, s. 8. 

– Mediji za državljane - državljani za medije: priročnik za 
medijske aktiviste, (Mediawatch). Ljubjana, Mirovni inštitut 
2006, 23 s. 

Renata SALECL
– Milczenie kobiecej jouissance. Przeglad filozoficzno-li-

teracki 17/2007/2, s. 367-386. 
– Are we living in society without limits?. V: Almanac of 

psychoanalysis 5: Names-of-the-Father in religions and cultu-
res. Tel Aviv, The Israeli Group of the New Lac[a]nian! School
of Psychoanalysis 2006, s. 140-154. 

– Life as a work of art. V: Kalpaktsoglou, Xenia (ur.). Prayer 
for (passive?) resistance. Athens, Biennial 2007, s. 57-68. 

– E Zôn ôç ergo tekynç. V: Kalpatsoglou, Xenia (ur.). 
Proseuche gia (pathetike;) antistase. Athena, Ekdoseis futura 
2007, s. 65-78. 

– Ljubiš’ menja - ljubi moju sobaku: psihoanaliz i različija 
meždu čelovekom i životnym. V: Bredihina, Ljudmila (ur.). 
Nihil inhumanum a me alienum puto: Oleg Kulik. Bielefeld, 
Kerber Verlag 2007, s. 322-325. 

– Love me, love my dog: psychoanalysis and the animal 
human divide. V: Bredihina, Ljudmila (ur.). Nihil inhuma-
num a me alienum puto: Oleg Kulik. Bielefeld, Kerber Verlag 
2007, s. 339-342. 

– Io spa: l’illusione del dominio di se. MicroMega 2007/4, 
s. 188-194. 

– Supervivientes. Cultura/s. La Vanguardia, 11. enero 
2006, s. 17. 

– Yo. S. A. Cultura/s. La Vanguardia, Miercoles, 24 enero 
2007, s. 4-5. 

– Temna stran igralništva: učinek Montecarlo. Delo, so-
botna priloga, 21.7.2007, s. 12-13. 

– Postani to, kar hočeš - postani to, kar je nekdo drug: 
možnost svobodne izbire. Delo, Sobotna priloga, 24.3.2007, 
s. 20-21. 

– Sproščanje od sproščenosti: pomisleki. Delo, Sobotna 
priloga, 17.11.2007, s. 40. 

– Telo po izbiri: na mestu “domačega” uvodnika. Le mon-
de diplomatique, april 2007, tretje leto, št. 019, s.3. 

– Pustolovščina, ki se ji reče revščina. Le monde diploma-
tique, maj 2007, tretje leto, št. 20, s. 3. 

– Želja po otroku. Le monde diplomatique, junij 2007, 
tretje leto, št. 21, s. 3. 

– Upor kapitalu: na mesu “domačega” uvodnika. Le mon-
de diplomatique, jul. 2007, tretje leto, št. 22, s. 3. 

– Zlo v družini. Le monde diplomatique, okt. 2007, tretje 
leto, št. 25, s. 3. 

– Moje telo - moje vec. Respekt, 5.-11.3.2007, s. 19.  
– X v znanosti: [predvajano na prvem programu RTV 

Slovenija, 4.12.2007 ob 21:00]. Arhivski avtorski izvod. 
Ljubljana, RTV Slovenija, 2007. 1 el. optični disk (DVD), 52 
min. Windows/DVD player. 

– Kiberkriminaliteta - pojav novih kaznivih dejanj, 
(Raziskava, št. 151). Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti, 2007. 130 s.  

– O tesnobi. Ljubljana, Sophia 2007. 151 s.  
– KREČIČ, Jela. Leta 2007 bo depresiven vsak dvajseti 

Slovenec: depresija - kaj je in kako si pomagati. Delo 23.12.20-
06, leto 48, št. 297, portreti. 

Alenka ŠELIH
– Etika in (kazenskopravna) represija. Dnevi slovenskih 

pravnikov, Portorož 2007. Podjetje in delo 33/2007/6-7,  s. 
1542-1552. 

– Splošne usmeritve kriminalitetne politike v Evropi in 
Sloveniji. Dnevi slovenskih pravnikov, Portorož 2007. Podjetje 
in delo 33/2007/6-7, s. 1590-1602.  

– Teaching of criminology. V: 7th Annual Conference of 
the European Society of Criminology. Abstracts. Bologna, 
Alma mater studiorum Universita di Bologna 2007, s. 172. 

– Kazenske sankcije in morebitne spremembe. V: Šelih, 
Alenka (ur.). Sodobne usmeritve kazenskega materialnega 
prava. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 
2007,  s. 261-271. 

– Predgovor. V: Šelih, Alenka in drugi (ur.). Pozabljena 
polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, 
(Razprave, 22). 1. izd. Ljubljana, Tuma: SAZU, 2007, s. 5-8. 

– Projekt Pozabljena polovica. V: Šelih, Alenka in drugi 
(ur.). Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na 
Slovenskem. Ljubljana, Tuma, SAZU 2007, s. 9-20. 
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– Elza Obereigner-Kastl (1884-1973): portretna miniatu-
ristka. V: Šelih, Alenka in drugi (ur.).  Pozabljena polovica: 
portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, (Razprave, 
22). 1. izd. Ljubljana, Tuma: SAZU, 2007, s. 197-201, portret. 

– Zdenka Brejc-Perne (1908-1964): odvetnica in pokonč-
na ženska. V: Šelih, Alenka in drugi (ur.).     Pozabljena polovi-
ca: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, (Razprave, 
22). 1. izd. Ljubljana, Tuma: SAZU, 2007, s. 453-456, portret. 

– Zdenka Adamič (1910-1997): ena prvih doktoric prava. 
V: Šelih, Alenka in drugi (ur.). Pozabljena polovica: portreti 
žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, (Razprave, 22). 1. izd. 
Ljubljana, Tuma: SAZU, 2007, s. 471-473, portret. 

– Majda Strobl (1920-1997): prva univerzitetna profesori-
ca prava. V: Šelih, Alenka in drugi (ur.). Pozabljena polovica: 
portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, (Razprave, 
22). 1. izd. Ljubljana, Tuma: SAZU, 2007, s. 577-580, portret. 

– Otrokove pravice kot del človekovih pravic v Sloveniji. 
V: Kornhauser, Pavle (ur.) Zagotovimo našim otrokom mla-
dost brez telesnega kaznovanja. Ljubljana, Zveza prijateljev 
mladine Slovenije, 2007, s. 105-109. 

– Koga kandidirati za ustavnega sodnika/sodnico? Pravna 
praksa  26/2007/26, s. 19. 

– Kazensko pravo kot zakonsko pravo. Pravna praksa  
26/2007/46, pril. s. II-V. 

– Preselitev Romov najhujša kršitev človekovih pravic: 
Človekove pravice in policija. Mladina, 6.1.2007, s. 1. 

– Iščemo zdravila za slepoto: pozabljena polovica 19. in 
20. stoletja. Dnevnik, Objektiv, 17.11.2007, s. 20-22. 

– Intervju. Mladina, 19.11.2007, s. 38-42. 
– Zakonik bi bilo treba spreminjati s stresočo se roko. 

Ona, Priloga Dela, 13.11.2007, s. 10-14. 
– Kazenski zakonik je kot ustava: V žarišču. Večer 

(Marib.). [Tiskana izd.], 3.11.2007, s. 4. 
– Prof. dr. Katja Vodopivec, devetdesetletnica. Delo, 

5.4.2007, s. 20, portret. 
– Ideje 8. marca so mi postale bližje: epistole. Dnevnikov 

objektiv, 10.3.2007, s. 29. 
– Kam je šla solidarnost?: epistole. Dnevnikov objektiv 

17.3.2007, s. 29.  
– Sožitje z drugačnimi: epistole. Dnevnikov objektiv 

24.3.2007, s. 29. 
– Zgodovina zamolčane polovice človeštva: epistole. 

Dnevnikov objektiv, 31.3.2007, s. 29. 
– Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava. Ljub-

ljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007. 503 s. 
– Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava: 

2. del: raziskovalni projekt, (Raziskava, št. 153). Ljubljana, 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007. 412 s. 

– Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na 
Slovenskem. Ljubljana, Tuma, SAZU 2007. 598 s.

Katja ŠUGMAN STUBBS
– Bogastvo, revščina in odziv na kriminaliteto - od leta 

2000 do 2007.  Revija za kriminalistiko in kriminologijo 58/
2007/3, s. 246-253. (Skupaj z D. Petrovcem, G. Tompo)

– Temeljne značilnosti srbske kazenske procesne zako-
nodaje in želene smeri njenega nadaljnjega razvoja. Pravnik 
62/2007/9-10, s. 533-555. 

– Pomen dokaznih standardov v kazenskem postopku. 
Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete 67/2007, s. 
245-266.  

– Tendencies for efficiency and their influence on the
model of Slovenian criminal procedure. V: MASSÉ, Michel 
(ur.). Un droit pénal postmoderne?: Mise en perspective de 
certaines évolutions contemporai-nes. Poitiers, Faculté de 
droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers 2007, 
s. 225-239. 

– Tendencies for efficiency and their influence on the
criminal justice. V: 7th Annual Conference of the European 
Society of Criminology. Abstracts. Bologna, Alma mater stu-
diorum Universita di Bologna 2007, s. 189. 

– Post 9/11 developments of the EU criminal law-rela-
ted initiatives and their implications on some basic criminal 
law principles. V: Duyne, P. C. van (ur.). Crime business and 
crime money in Europe: the dirty linen of illicit enterprise. 
Nijmegen, Wolf 2007, s. 247-267.  

– Izsledki empirične analize predkazenskega postopka v 
procesnopravni in dokazni luči. V: Jager, Matjaž (ur.), Gorkić, 
Primož (ur.), Šugman, Katja (ur.). Policija, državni tožilci in 
uspešnost preiskovanja kaznivih dejanj: izbrani pravni in si-
stemski vidiki. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti 2007, s. 184-194.

– Kako raztegljive so pravne norme? Pravna praksa  26/
2007/5, s. 3-4.

– Vprašanje diskrecije policijskega dela. Pravna praksa 
26/2007/13-14, s. 17-18. 

– Slabo argumentirana odločitev o ENPP. Pravna praksa 
26/2007/19, s. 28-30.  

– Policija, državni tožilci in uspešnost preiskovanja kaz-
nivih dejanj: izbrani pravni in sistemski vidiki. Ljubljana, 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 2007, 207 s. 

– Uspešnost policijskega preiskovanja kaznivih dejanj in 
sodelovanje policije z državnim tožilstvom v predkazenskem 
postopku: gradivo za seminar. Ljubljana, Inštitut za krimino-
logijo 2007. 

– Praktikum za kazensko procesno pravo: odločbe, članki, 
mnenja. Ljubljana, GV založba 2007. 416 s.  
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– Smernice in pravila za izdelavo seminarskih in di-
plomskih nalog, (Littera Scripta Manet, Zbirka Scripta, 29). 
Ljubljana, Pravna fakulteta: = Facultas iuridica 2007. 

– “Ne potrebujemo še več naglih sprememb”: dr. Katja 
Šugman, profesorica kazenskega procesnega prava in dokaz-
nega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Mladina, 12.5.2007, 
št. 19, s. 21-22. 

Gašper TOMPA
– Zlorabe dokumentarnega akreditiva in položaj bank. 

Revija za kriminalistiko in kriminologijo 58/2007/1, s. 61-72.  
– Bogastvo, revščina in odziv na kriminaliteto - od leta 

2000 do 2007.  Revija za kriminalistiko in kriminologijo 58/
2007/3, s. 246-253. (Skupaj z D. Petrovcem, K. Šugman) 

– Posodobitev gospodarskega prava - utrip s petnajstega 
posvetovanja o aktualni problematiki s področja gospodar-
skega prava - Izzivi za gospodarsko kazensko pravo: Portorož, 
maj 2007. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 58/20-
07/2, s. 222-224. 

– Civilni zakonik za Evropo. Pravna praksa  26/2007/11, 
s. 34. 

Aleš ZAVRŠNIK
– The absence of body in cyberspace: criminal justice im-

pact. Masaryk University Journal of law and technology 1/20-
07/1, s. 43-52. 

– Serijsko in ekscesno morjenje v literaturi in filmu: spo-
pad med vednostmi.  Revija za kriminalistiko in kriminologi-
jo 58/2007/2, s. 160-174. 

– Vznik kriminologije - “odkritje” kriminalnega zla v po-
samezniku. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 58/20-
07/4, s. 325-339. 

– Kriminologija in biotehnološka revolucija - vznik “so-
matičnega” subjekta. Revija za kriminalistiko in kriminologi-
jo 58/2007/1, s. 3-19. 

– Virtual child pornography: concept of pseudo-photo-
graph. V: 7th Annual Conference of the European Society 
of Criminology. Abstracts. Bologna, Alma mater studiorum 
Universita di Bologna 2007, s. 225. 

– Koncept “sovražnega govora” in inkriminacija “zbujanje 
sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ki temelji na kršitvi nače-
la enakosti” (300. člen KZ). V: Šelih, Alenka (ur.). Sodobne 
usmeritve kazenskega materialnega prava. Ljubljana, Inštitut 
za kriminologijo pri Pravni fakulteti 2007, s. 427-452. 

– Kazniva dejanja s področja kibernetske kriminalitete. 
V: Šelih, Alenka (ur.). Sodobne usmeritve kazenskega mate-
rialnega prava. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti 2007, s. 453-492. 

– Pred sovražnim govorom naj ne bodo zaščiteni zgolj iz-
branci. Mladina, 13.10.2007, št. 41, s. 32-33. 

– Četrta letna konferenca o kibernetičnem prostoru - 
Cyberspace 2006 Conference: (Pravna fakulteta Masarykove 
univerze. Brno, Češka republika, 24.-25.11.2006).  Revija za 
kriminalistiko in kriminologijo 58/2007/1, s. 105 

– Znanstvena konferenca o evropskem informacijskem 
pravu - “Lex Informatica 2007”: (Ekonomska in poslovno-
administrativna univerza na Dunaju, 6.-7.7.2007). Revija za 
kriminalistiko in kriminologijo 58/2007/3, s. 313-316. 

– Konferenca Cyberspace 2006. Pravna praksa 26/2007/2, 
s. 28-29. 

– Kaj nam holokavst govori danes? Pravna praksa 26/20-
07/5, s. 21-22. 

– Kiberkriminaliteta - pojav novih kaznivih dejanj, 
(Raziskava, št. 151). Ljubljana, Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti, 2007. 130 f., ilus. 

– Računalniška in kibernetična kriminaliteta. Intervju na 
RTV Slovenija, Val 202, 20.3.2007 ob 16.45. 

 
10 Pedagoško delo delavcev inštituta, zaposlenih s 

polnim delovnim časom

BOŠNJAK Marko: Na Pravni fakulteti v Ljubljani je imel 
na podiplomskem študiju predavanja in vodil seminarje na 
dodiplomskem študiju pri predmetu kriminologija. Na Pravni 
fakulteti v Ljubljani je mentor pri doktorski nalogi mlade raz-
iskovalke Polone Mozetič. Bil je mentor pri diplomskih nalo-
gah in član komisije za zagovor diplomske naloge. Na Fakulteti 
za družbene vede v Ljubljani je imel na rednem in izrednem 
študiju predavanja in vodil seminarje pri predmetu Osnove 
prava za novinarje in bil mentor pri diplomskih nalogah. 

JAGER Matjaž: Na Pedagoški fakulteti Univerze v 
Ljubljani je 22.5. predaval pri dodiplomskem predmetu Uvod 
v pravo. Na Pravni fakulteti Univerze v  Ljubljani je 16.12. na 
podiplomskem študiju pri predmetu Kriminologija predaval 
na temo »Podkupovanje skozi teorijo racionalnega odloča-
nja« in bil mentor pri več diplomskih nalogah ter član komisij 
za zagovor diplomskega dela. Bil je tudi mentor uspešno za-
govarjane magistrske naloge. 

KANDUČ Zoran: Na Fakulteti za družbene vede v 
Ljubljani je na magistrskem študiju sociologije (usmeritev: 
Sociologija vsakdanjega življenja) predaval v okviru predme-
ta Sociologija deviacij. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je imel 
predavanja v okviru predmeta Viktimologija na magistrskem 
študiju Kriminologija in Kazensko pravo. Na Fakulteti za var-
nostne vede v Mariboru je imel v sklopu doktorskega študija 
predavanja v okviru predmeta Družbeno nadzorstvo v po-
stmoderni družbi.
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KMET Saša: Na Pravni fakulteti v Ljubljani je na dodi-
plomskem študdiju pri predmetu Kriminologija imel preda-
vanje «Seksualna zasvojenost in pornografija«. Pri predmetu
Sodna psihologija je imel na dodiplomskem študiju dve preda-
vanji na temo psihologije partnerskih odnosov in opravil de-
lovno mentorstvo pri treh diplomskih nalogah. Na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani je imel na dodiplomskem študiju socialne 
pedagogike pri predmetu Osnove prava in kriminologije pre-
davanje z naslovom »Čustvi jeze in krivde v kazenskem pra-
vu« in vodil je več seminarjev iz različnih kriminoloških tem.  

MOZETIČ Polona: Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 
imela na podiplomskem študiju pri predmetu Mednarodno 
kazensko pravo predavanje o ureditvi postopkov pred med-
narodnimi kazenskimi sodišči.

MURŠIČ Mitja: Na Pravni fakulteti v Ljubljani je bil tu-
tor petim študentom podiplomskega študija kriminologije in 
imel z njimi individualne in skupinske sestanke ter jim nudil 
vsestransko podporo pri študiju.

PETROVEC Dragan: Na Fakulteti za socialno delo v 
Ljubljani je na rednem in izrednem študiju predaval Osnove 
kazenskega prava in kriminologije in imel predavanja na spe-
cialističnem študiju iz Penologije (smer izvrševanje kazenskih 
sankcij). Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študentom an-
glistike – smer prevajalstvo predaval Terminologijo kazenske-
ga prava in kriminologije (enosemestrski predmet). Na Pravni 
fakulteti v Ljubljani je imel predavanja iz predmeta Penologija 
na podiplomskem študiju kazenskega prava in kriminologije. 
Na Fakulteti za kriminalistične vede v Sarajevu (BiH) je pre-
daval  na magistrskem študiju kriminologije izbirni predmet 
Penologija. Sodeloval je pri izobraževanju paznikov na eno-
tedenskem seminarju, ki ga je organizirala Uprava za izvr-
ševanje kazenskih sankcij Republike Slovenije v Gotenici od 
18.- 25. januarja.

ZAVRŠNIK Aleš: Na Pravni fakulteti v Ljubljani je imel 
na dodiplomskem študiju pri predmetu Kriminologije in na 
podiplomskem študiju kazenskega prava in kriminologije 
predavanja na temo kibernetske kriminalitete. 

                                                                                                                    
Zbral in uredil Franc Brinc  
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