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Revija za kriminalistiko in kriminologijo ima zavidljivo 
tradicijo izhajanja. Dvainšestdeset objavljenih letnikov in 
triinšestdeseti v teku  je spoštovanja vredna zbirka znanj s 
področja kriminalistike, kriminologije, kriminalitete in tudi 
ostalih varnostnih ved, ki jo marsikatera znanstvena ali stro-
kovna revija nikoli ne doseže. 

Splet okoliščin in predvsem dejstvo, da je revija luč sveta 
ugledala v okviru Ministrstva za notranje zadeve in ne v ka-
teri od znanstvenih institucij, pa je botrovalo nerodnosti, da 
v vseh letih izhajanja  izdajanje revije nikoli ni bilo formalno 
urejeno z ustanovnim dokumentom.

Prvega avgusta leta 1950 je izšla prva številka revi-
je Kriminalistična služba, ki se je leta 1959 preimenovala v 
Revijo za kriminalistiko in kriminologijo. V arhivskih do-
kumentih ni nikakršnega  ustanovitvenega dokumenta ali 
dokumenta, ki bi opredeljeval temeljna pravila izdajanja in 
objavljanja prispevkov v reviji. Je pa ta pravila in namen re-
vije začrtala Uvodna beseda takratnega pomočnika ministra 
za notranje zadeve ljudske republike Slovenije, Petra Zorka. 
Njegova »uvodna beseda« je torej neke vrste neformalni usta-
novni akt revije, ki se je brez dokumentiranja (ali pa doku-
menti niso ohranjeni) v naslednjih letih seveda nekoliko spre-
minjal, vendar lahko rečemo, da je poslanstvo revije ohranjal 
in ga predvsem dvigal na vedno višjo strokovno in v  zadnjih 
nekaj desetletjih, znanstveno raven. Čeprav je pomočnik mi-
nistra, Zorko, v uvodni besedi zapisal, da »naj bi se pričujo-
če glasilo iz sedanjih skromnih začetkov polagoma razvilo 
v strokovno kriminalistično revijo, kot jo imajo tudi drugi 
narodi«, pa najbrž ni niti upal pričakovati tako zavidljivega 
strokovnega in znanstvenega nivoja revije, ki ga je ta dosegla 
po pretečenih triinšestdesetih letih. 

Po vseh letih izhajanja revije, je novi glavni urednik, dr. 
Jurij Ferme, ki je urednikovanje prevzel meseca aprila 2011, 
predlagal delujočim članom uredniškega odbora, da se izda-
janje revije tudi formalno uredi. Želeni cilj je bil sprejem akta, 
ki bi na eni strani opredelil razmerja do ustanovitelja, torej 
Ministrstva za notranje zadeve – Policije in zanjo Uprave kri-
minalistične policije, ter na drugi strani odgovoril na vse bolj 
pereča vprašanje financiranja in razmerij znotraj uredniškega 
odbora. Predlog je bil podprt in meseca maja 2012 realiziran.

Najprej pa si poglejmo s kakšnim namenom je revija 
sploh začela izhajati.    

Ker je „Uvodna beseda“ pomočnika ministra v prvi števil-
ki leta 1950  neke vrste temeljni „ ustanovni dokument“ Revije 
za kriminalistiko in kriminologijo, ga objavljamo v celoti:

„ S pričujočo številko začenja Ministrstvo za notranje zade-
ve LRS izdajati posebno glasilo pod imenom »Kriminalistična 
služba«, namenjeno uslužbencem kriminalistične stroke.

Potreba po takem glasilu se je že dolgo kazala. Od osvo-
boditve dalje je naš novi kriminalistični kader, dasi brez tra-
dicije in dolgoletnih izkušenj, dosegel v borbi proti krimina-
liteti znatne uspehe. Po večini so kriminalistični uslužbenci 
pravilno pojmovali pomen kriminalistične službe v naši novi 
socialistični državi. Razumeli so, da je treba borbo usmeri-
ti predvsem proti raznim, včasih zelo ratificiranim oblikam 
gospodarske kriminalitete, proti špekulantom, saboterjem 
in škodljivcem naše socialistične izgradnje. Pri tem pa so 
bili naši organi največkrat navezani le na lastno iznajdljivost. 
Razumljivo je, da jim tudi ministrstvo ni moglo dajati učinko-
vitih navodil za metodo odkrivanja in preiskovanja tovrstnih 
kaznivih dejanj, ker je bila borba zoper gospodarsko krimina-
liteto nova oblika del v našem resorju, o katerem tudi ministr-
stvo ni imelo še zadostnih izkušenj. V precejšni meri velja to 
tudi za takozvano splošno kriminaliteto. Po drugi strani pa je 
dejstvo, da smo metodo dela in uspehe posameznih organov 
premalo popularizirali med ostalimi kriminalističnimi usluž-
benci. O uspehih posameznih preiskovalnih organov smo si-
cer vedeli na ministrstvu, nismo pa učinkovitih metod dela 
posameznikov prenašali na vse preiskovalne organe, ki bi se 
iz uspehov poedincev lahko učili in jih uporabljali v svoji pra-
ksi. Prav tako smo jih tudi premalo seznanjali s problematiko 
posameznih vrst kaznivih dejanj v LRS in z analizami raznih 
pojavov v kriminaliteti. Vse to pa mora vsakega dobrega kri-
minalista zanimati. Vemo tudi, da slovenske kriminalistične 
literature skoraj ni in da v svrho študija ali strokovnega izpo-
polnjevanja nismo mogli našim kriminalistom dovolj nuditi. 

Vsem nakazanim pomanjkljivostim v dosedanji krimina-
listični praksi naj bi odpomoglo novo glasilo »Kriminalistična 
služba«, ki naj bi na svojih straneh prinašala vse, kar našega 
kriminalista zanima in mu lahko služi pri praktičnem delu. Po 
zamisli našega ministrstva naj bi se pričujoče glasilo iz seda-
njih skromnih začetkov polagoma razvilo v strokovno krimi-
nalistično revijo kot jo imajo tudi drugi narodi.

Naloge našega glasila bodo sledeče:

Delo uredniškega odbora Revije za kriminalistiko in kriminologijo 
in sprejem „Postopkovnika za izdajanje Revije za kriminalistiko in 
kriminologijo“ 
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 Objavljati značilne primere kaznivih dejanj iz naše 
republike, prikazati načine storitve in metodo preiskovanja.
 Seznanjati kriminaliste s problematiko posameznih 

vrst kaznivih dejanj v naši republiki.
 Analizirati razne pojave s področja kriminalitete.
 Objavljati strokovne članke in razprave s področja kri-

minalistične preiskovalne in kriminalistične tehnične službe.
 Prikazati napake v delu kriminalističnih organov in 

razkrivati nepravilnosti poedincev.
 Objavljati prevode iz tuje strokovne literature in zna-

čilne primere iz kriminalitete drugih držav.
 Prinašati razne druge zanimivosti iz kriminalistične 

službe.

Te naloge pa bo naše glasilo moglo izpolniti le tedaj, če 
bodo vsi kriminalisti iz naše republike najtesneje povezani 
z glasilom. Zavedati se morajo, da je to njihovo glasilo. Zato 
naj nam poročajo o vsem, kar so zanimivega ugotovili v svoji 
kriminalistični praksi, pošiljajo naj svoje pripombe in nasvete 
glede izboljšanja vsebine.

Posamezne številke »Kriminalistične službe«, bodo izha-
jale po potrebi, najmanj pa enkrat mesečno.

V gasilu »Kriminalistična služba« se bo obravnavala le 
snov iz izkušenj kriminalistične službe, dočim bodo razna 
navodila za izvajanje zakonitih predpisov, pravna pojasnila 
ali tolmačenja in službene direktive še nadalje objavljena v 
»Službenem biltenu«.

Opozarjamo, da je pričujoče glasilo strogo poverljivega 
značaja, namenjeno izključno le v uporabo kriminalističnem 
uslužbencem. Objavljene prispevke je smatrati kot uradno 
tajnost. Kriminalisti so dolžni paziti, da glasilo ne pride v roke 
nepoklicanim osebam, da se ne raznaša, da se ne pušča na 
mizah in pod.

Strogo je treba paziti, da se bodo posamezne številke hra-
nile v zaprtih prostorih. Vsak primer raznašanja vsebine, izgu-
be številke in pod. Bomo smatrali kot kršitev uradne tajnosti 
in proti krivcu uvedli disciplinski odnosno kazenski postopek.

Vsem kriminalistom naj služi glasilo »Kriminalistična 
služba« kot uspešen pripomoček za študij in izboljšanje njiho-
vega praktičnega dela!

Smrt fašizmu – svoboda narodu!

Pomočnik ministra:
Zorko Peter, l.r. „

Po nekaj letih izhajanja se je revija tako „prijela“, da prav-
zaprav sploh ni bilo več potrebe po kakršnemkoli formalnem 

urejanju. Sredstva za izdajo revije so se zagotavljala v okviru 
Ministrstva za notranje zadeve in v kasnejših letih je bila v 
okviru računovodskih postavk za revijo odprta samostojna 
postavka, ki je omogočila, da je bil denar za izdajanje posame-
znih številk letnika revije zagotovljen že ob začetku leta in ga 
ni bilo potrebno iskati sproti. Prav to je bil verjetno razlog, da 
se je revija uspela obdržati tudi v času, ko so bili njeni glavni 
uredniki bolj obremenjeni z drugimi stvarmi in jim izdajanje 
Revije za kriminalistiko in kriminologije ni predstavljalo tako 
pomembne naloge. Prav zagotovljena finančna sredstva, ki jih 
je bilo potrebno porabiti za načrtovan namen, so v takih letih 
izdajanje revije kar nekako prisilila. Seveda je bil eden od po-
membnih razlogov neprekinjenega izdajanja revije tudi prite-
gnitev znanosti k objavljanju v reviji. Vključitev profesorjev v 
uredniški odbor, prvotno s Pravne fakultete in v naslednjih le-
tih še s Fakultete za varnostne vede, je dokončno usmerila re-
vijo iz, kot je zapisal pomočnik ministra Zorko, „... poverljive-
ga značaja, namenjeno izključno le uporabi kriminalističnim 
uslužbencem,“ v polje znanstvenega dela. Če se še nekoliko 
pošalimo, je Revija za kriminalistiko in kriminologijo verje-
tno ena redkih svetovnih revij, ki je prešla iz faze oštevilčenja 
izvodov zaradi zaupnosti in nadzora nad dostopom do nje, 
do umestitve na indeks SSCIU, kamor so danes umeščene le 
najboljše revije s področja varnostnih ved in kriminalistike ter 
kriminologije. Za umestitev v indeks SSCIU ima največ zaslug 
sedanji odgovorni urednik dr. G. Meško.

Izdajanje revije je tudi brez formalnih opredelitev po-
slovanja potekalo bolj ali manj redno. Zahvala  gre znanim 
posameznikom in posameznicam iz kroga podpornikov re-
vije. Rak rana zadnjih obdobij je bilo kronično pomanjkanje 
finančnih sredstev. Ta so se v času krize tako zmanjšala, da 
je bilo potrebno ukiniti honoriranje avtorjev. Za uresničeva-
nje rednega izdajanja revije in ohranjanje njenega doseženega 
znanstvenega nivoja je bilo ocenjeno, da lahko k temu pozitiv-
no prispeva sprejem akta, ki bo opredelil delovanje in odnose 
znotraj uredniškega odbora. Tako smo maja 2012, v triinšest-
desetem letu izhajanja revije, dočakali tudi tak formalni akt o 
Reviji za kriminalistiko in kriminologijo. 

Ker je revija, morda lahko uporabimo izraz, „v upravlja-
nju“  Uprave kriminalistične policije, je za izdajo ustanov-
nih dokumentov pristojen generalni direktor policije. Dne 
16.4.2012 je generalni direktor policije, Janko Goršek, izdal 
„Sklep o imenovanju uredniškega odbora Revije za krimina-
listiko in kriminologijo“ št. 613-1/2012/38. S tem je imenoval 
uredniški odbor v sestavi:

- Glavni urednik: dr. Jurij Ferme, direktor Uprave krimi-
nalistične policije GPU

- Odgovorni urednik: dr. Gorazd Meško, Fakulteta za 
varnostne vede Univerze v Mariboru
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- Redaktorica: Marinka Milenković, Inštitut za krimino-
logijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 

Člani uredniškega odbora:

 prof. dr. Ljubo Bavcon, zaslužni profesor Pravne fakul-
tete, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 dr. Stanley Cohen, London School of Economics, Velika 

Britanija
 dr. Katja Filipčič, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, 

Slovenija
 dr. Zoran Kanduč, Inštitut za kriminologijo pri Pravni 

fakulteti v Ljubljani, Slovenija
 dr. Darko Maver, Fakulteta za varnostne vede, Univerza 

v Mariboru, Slovenija
 dr. Hajrija Sijerčić Čolić, Pravna fakulteta v Sarajevu, 

Bosna in Hercegovina
 Gregor Urbas, Australian National University, Canberra, 

Avstralija
 Mirko Vrtačnik, Državno tožilstvo Republike Slovenije, 

Slovenija

V Sklepu so poleg imenovanja uredniškega odbora opre-
deljene še njegove naloge, način financiranja in urejanja revije 
ter določilo, da uredniški odbor uredi poslovanje podrobneje 
s Postopkovnikom za izdajanje revije. 

Novoustanovljeni uredniški odbor je na svoji seji 
21.5.2012 sprejel že omenjeni „Postopkovnik za izdajanje 
Revije za kriminalistiko in kriminologijo.“ S tem je po dol-
gih letih obstoja revije njeno izhajanja tudi formalno uredil. 
Postopkovnik nosi zaporedno številko 613-1/2012/57, v ve-
ljavo pa je stopil 23.5.2012. V njem je strnjeno opredeljeno: 
vsebinska zasnova, izdajatelj, uredniški odbor in razmerja ter 
delo v uredniškem odboru. 

V začetku leta 2013 je Revija za kriminalistiko in kri-
minologijo dobila v okviru spletne strani Policije tudi svoj 
spletni zavihek, na katerem je v okviru možnosti dostopno 
kazalo izdanih številk in omogočeno pregledovanje starejših 
člankov v pdf obliki zapisa (http://www.policija.si/index.php/
publikacije/60805-revija-za-kriminalistiko-in-kriminologijo).

S postavitvijo formalnih podlag za izdajanje revije, nadalj-
nje delo pri pridobivanju znanstvenih in strokovno kakovo-
stnih prispevkov ne bo nič lažje. Prav tako ne bo bistveno lažje 
zagotoviti potrebna finančna sredstva za redno izhajanje revije. 
Bodo pa pri tem delu vloge posameznikov bolj transparentno 
določene, kot bi bile, če tega dokumenta ne bi bilo. Samo želeti 
si je, da bo revija, podprta tudi s temi formalnostmi, izhajala in 
rasla vsaj tako dolgo in dobro, kot je izhajala in rasla brez njih.

           
Pavel Jamnik

1 Osnovni podatki o Inštitutu za kriminologi-
jo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 
(v nadaljevanju inštitut) deluje v pravno organizacijski obli-
ki samostojnega zavoda po zakonu o zavodih (Ur. l. RS, št. 
12/91, 45/94-odločba US in 8/96) in po Zakonu o raziskoval-
ni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02, 115/05, 112/07, 
9/11, 55/11). Temeljna dejavnost inštituta je raziskovalna in 
razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 
(standardna klasifikacija dejavnosti 72.200).

Inštitut je ustanovila Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 
s sklepom 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 inštituta v skladu z zakonom o zavodih. Po 

tem aktu je ustanoviteljica inštituta Pravna  fakulteta Univerze 
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 opravlja javno službo 
na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti na podlagi 
koncesije Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, ima po 36., 37. in 38. členu Zakona o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02, 115/05, 112/07, 9/11, 
55/11) status zavoda s pravico javnosti. V okviru registrirane 
dejavnosti inštitut izdaja knjige, revije, znanstveno periodiko, 
skrbi za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ter 
opravlja dejavnost javne specializirane knjižnice.

Organi inštituta so upravni odbor (predsednik prof. dr. 
Vladimir Simič, namestnik predsednika Igor Bele), znanstve-

Delo Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 
v letu 2011
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ni svet  (do 18. 3. 2011 je bila predsednica izr. prof. dr. Katja 
Filipčič, namestnik predsednice  izr. prof. dr. Zoran Kanduč,  
od 19. 3. 2011 pa je predsednik doc. dr. Aleš Završnik, name-
stnik predsednika pa izr. prof. dr. Matjaž Ambrož) in direktor 
inštituta (izr. prof. dr. Matjaž Jager).

2 Delo organov inštituta

   Upravni odbor je imel v letu 2011 eno sejo, na kateri je 
obravnaval poročilo o delu in zaključni račun inštituta za leto 
2010, program dela in razvoja inštituta v letu 2011 ter finančni 
načrt inštituta za leto 2011.

Znanstveni svet je imel  pet sej, na katerih je razpravljal o 
znanstveno-raziskovalnem delu, organizaciji znanstvenih se-
stankov, konferenc in seminarjev, izdaji monografij ter obja-
vah znanstvenih prispevkov delavcev inštituta v znanstvenih 
revijah doma in po svetu, opravil je volitve delavcev v znan-
stveno-raziskovalne nazive. 

3 Delavci inštituta

V začetku leta 2011 je imel inštitut zaposlenih 19 delavcev: 
12 delavcev je bilo zaposlenih s polnim delovnim časom (dr. 
Vasja Badalič, bibliotekarka Barbara Bizilj, izr. prof. dr. Matjaž 
Jager, izr. prof. dr. Zoran Kanduč, mladi raziskovalc mag. Ciril 
Keršmanc, mladi raziskovalec Saša Kmet, mlada raziskovalka 
Mojca Mihelj Plesničar, dr. Mitja Muršič, izr. prof. dr. Dragan 
Petrovec, redna prof. dr. Renata Salecl, koordinatorka projekta 
Tjaša Tomažin, doc. dr. Aleš Završnik), 3 delavci so bili zaposleni 
s krajšim delovnim časom (dr. Aleš Bunta, doc. dr. Sašo Dolenc, 
akad. prof. dr. Alenka Šelih), 4 delavci  pa so bili v dopolnilnem 
delovnem razmerju s petinskim delovnim časom 8 ur tedensko 
(as. dr. Primož Gorkič, izr. prof. dr. Katja Filipčič, redni prof. dr. 
Damjan Korošec, redna prof. dr. Katja Šugman Stubbs.  

  
Dne 31.1. je prenehalo delovno razmerje s polovičnim de-

lovnim časom akad. prof. dr. Alenki Šelih.
Dne 28.2. je prenehalo redno delovno razmerje dr. Saši 

Dolencu.
Dne 28.2.je prenehalo dopolnilno delovno razmerje doc. 

dr. Primožu Gorkiču. 
Dne 28.3. je inštitut sklenil redno delovno razmerje z 

univ. dipl. pravnico Ano Volovlek za čas nadomeščanja knji-
žničarke med porodniškim dopustom. 

Dne 1.4. je inštitut sklenil dopolnilno delovno razmerje z 
Alenko Peterka za dela in naloge dokumentalistke med poro-
dniškim dopustom knjižničarke.

Dne 20.5. je inštitut sklenil dopolnilno delovno razmerje 
z doc. dr. Matjažem  Ambrožem.  

Dne 31.5. je prenehalo delovno razmerje mlademu razi-
skovalcu Saši Kmetu.

Dne 19.7.  je inštitut sklenil dopolnilno delovno razmerje 
z doc. dr. Primožem Gorkičem. 

Dne 1.8. je inštitut sklenil redno delovno razmerje s pol-
nim delovnim časom  z dr. Vasjo Badaličem.

Dne 1.8. je inštitut sklenil redno delovno razmerje za 12 
ur na teden z dr. Alešem Bunto.

Dne 1.9. je inštitut sklenil dopolnilno delovno razmerje z 
asist. dr. Sabino Zgaga.

Dne 1.11. je inštitut sklenil dopolnilno delovno razmerje 
z dr. Sašo Kmetom.

Dne 1.11. je inštitut sklenil delovno razmerje z mladim 
raziskovalcem univ. dipl. filozofom Aljošo Kravanja, ki se bo 
pod mentorstvom prof. dr. Renate Salecl usposabljal do dok-
torata.

    
Dne 20.4. je Senat Pravne fakultete Univerze v Ljubljani 

izvolil izr. prof. dr. Katjo Šugman Stubbs v naziv redna pro-
fesorica. 

Dne  6.6.  je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dok-
toriral mladi raziskovalec Saša Kmet z nalogo:  »Vloga čustev 
v delovanju kazenskopravnega sistema v postmodernem kon-
tekstu«  (mentor izr. prof. dr. Zoran Kanduč).

Dne 22.9. je bila as. dr. Sabina Zgaga na Pravni fakulteti 
Univerze v Mariboru izvoljena v naziv docentke za kazensko 
pravo.

Dne 4.10. je znanstveni svet Inštituta za kriminologijo v 
Ljubljani  dr. Sašo Kmeta izvolil v naziv asistenta z doktoratom.

Dne 17.11. je bil doc. Matjaž Ambrož na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani izvoljen v naziv izrednega profesorja za 
področje kazenskega prava. 

Dne 12.12. je bil dr. Aleš Bunta na Znanstvenem svetu 
Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije zna-
nosti in umetnosti (SAZU) v Ljubljani izvoljen v naziv znan-
stvenega sodelavca.

  
Ob koncu leta 2011 je bilo na inštitutu zaposlenih 22 de-

lavcev: 13 delavcev je bilo zaposlenih s polnim delovnim ča-
som (dr. Vasja Badalič,  knjižničarka Barbara Bizilj,  izr. prof. 
dr. Matjaž Jager, izr. prof. dr. Zoran Kanduč, mladi raziskova-
lec mag. Ciril Keršmanc, mladi raziskovalec Aljoša Kravanja, 
mlada raziskovalka Mojca Mihelj Plesničar, dr. Mitja Muršič, 
izr. prof. dr. Dragan Petrovec, redna prof. dr. Renata Salecl, 
koordinatorka projekta Tjaša Tomažin, knjižničarka Ana 
Volovlek, doc. dr. Aleš Završnik); en delavec je bil v rednem 
delovnem razmerju  s krajšim delovnim časom 12 ur na teden 
(dr. Aleš Bunta),  8 delavcev pa je bilo v dopolnilnem delov-
nem razmerju (izr. prof. dr. Matjaž Ambrož, izr. prof. dr. Katja 
Filipčič, doc. dr. Primož Gorkič, dr. Saša Kmet, redni prof. dr. 
Damijan Korošec, dokumentalistka Alenka Peterka, redna 
prof. dr. Katja Šugman Stubba, doc. dr. Sabina Zgaga).
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4 Raziskovalno delo inštituta   
   
V letu 2011 so bili končani naslednji raziskovalni projekti:   

- Nadzorovanje in kaznovanje v informacijski družbi: 
Kibernetska kriminaliteta in nadzorstveni učinki informacijske 
tehnologije (za projekt je bila sklenjena pogodba z Javno agen-
cijo za raziskovalno dejavnost RS, trajanje projekta od 1. 2. 
2008 do 31. 1. 2011, projekt je vodila prof. dr. Renata Salecl).

- Pojavnost nasilja in odzivnost na nasilje v zasebni sfe-
ri in v partnerskih odnosih (raziskovalni projekt v okviru 
Ciljnega raziskovalnega programa  za katerega je bila sklenje-
na pogodba z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, 
Ministrstvom za notranje zadeve RS in Uradom Vlade RS za 
enake možnosti, projekt je trajal  od 1. 9. 2008 do 28. 2. 2011, 
projekt je vodila  izr. prof. dr. Katja Filipčič). 

- Vloga čustev v delovanju kazenskopravnega sistema v 
postmodernem kontekstu (doktorska naloga mladega razi-
skovalca Saše Kmeta na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,  
mentor je bil izr. prof.  dr.  Zoran Kanduč).

- Družbeno vzdušje v zavodih za prestajanje kazni zapo-
ra in Prevzgojnem domu v Radečah (raziskavo je naročilo in 
financiralo Ministrstvo za pravosodje RS - Uprava RS za iz-
vrševanje kazenskih sankcij, vodja raziskave je bil izr. prof. dr. 
Dragan Petrovec).

   
   V letu 2011 so bili v delu naslednji raziskovalni pro-

grami,  projekti in doktorske teme: 

- Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in 
preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke druž-
be (raziskovalni program financira Javna agencija za razi-
skovalno dejavnost RS v okviru dodeljene koncesije od 1. 1. 
2009 do 31. 12. 2014, programsko skupino vodi redna prof. 
dr. Renata Salecl). 

- Sistemsko soočanje z nasiljem v družini – usposabljanje 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (za raziskoval-
ni projekt je sklenjena pogodba z Ministrstvom za šolstvo in 
šport RS s sofinanciranjem EU za obdobje od 20. 8. 2010 do  
31. 7. 2012, vodja projekta je dr. Mitja Muršič).

- Odločanje o sankciji v kazenskem postopku: primerjalno-
pravni in kriminološki vidiki (doktorska naloga mlade razisko-
valke Mojce Mihelj Plesničar na Pravni fakulteti Univerze v 
Ljubljani, mentorica je redna prof. dr. Katja Šugman Stubbs, 
somentorica  pa redna prof. dr. Renata Salecl).

- Pravo in možgani – kriminološka, filozofska in psihoa-
nalitična dognanja o subjektu v dobi nevro-znanosti (temeljni 
raziskovalni projek financira Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost RS, projekt vodi redna prof. dr. Renata Salecl, traja-
nje projekta od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2014).

- Tehnično okrepljeno nadzorovanje in boj zoper kriminali-
teto: etični, pravni in kriminološki vidiki porajajočih se detekcij-

skih in nadzornih tehnologij (podoktorski raziskovalni projekt 
doc. dr. Aleša Završnika finacira Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost RS od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2013).

- Preslepitve na meji in onkraj pregona (doktorska naloga 
mladega raziskovalca mag. Cirila Keršmanca,  mentor je iz-
redni prof. dr. Zvonko Fišer, somentor pa zasl. prof. dr. Ljubo 
Bavcon).

5 Izbrano mednarodno znanstveno sodelovanje 

- Redna prof. dr. Katja Šugman Stubbs in doc. dr. Aleš 
Završnik sta člana Upravnega odbora projekta COST 
(ISO907) Living in Surveillance Societies (LiSS) (Življenje v 
nadzorstvenih družbah);  (mednarodni raziskovalno-razvojni 
projekt COST 2010 - European Cooperation in Science and 
Technology, projekt traja do aprila 2013.).

-  Dr. Mitja Muršič in doc. dr. Aleš Završnik sta člana 
Upravnega odbora projekta COST (ISO801) Cyberbullying: 
Coping with negative and enhancing positive uses of new tech-
nologies, in rehabilitations in educational settings. Projekt se 
konča oktobra 2012.

- Dr. Mitja Muršič je član Sveta evropskega projekta Pro-
Save – S prosocialnostjo proti nasilju in izključenosti, ki je del 
programa DAPHNE III in ga financira Evropska komisija in 
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Pri projektu 
sodelujejo organizacije na področju izobraževanja v sedmih 
evropskih državah (Bolgarija, Grčija, Italija, Malta, Romunija, 
Španija, Slovenija). Koordinator projekta je »Centro Studi e 
Formazione Villa Montesca« iz Italije. Projekt traja od 1. 1. 
2011 do 31. 12. 2012. V Sloveniji se projekt izvaja na Falkulteti 
za družbene vede Univerze v Ljubljani v okviru Centra za me-
todologijo in informatiko. 

- Bilateralno znastveno raziskovalno sodelovanje med 
Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško v letih 2011-
2012.

- Bilateralno znanstveno raziskovalno sodelovanje med 
Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko v letih 2011-2012.

6 Organizacija znanstvenih sestankov, semi-
narjev in konferenc

  
Dne 7. 7. je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakul-

teti v Ljubljani organiziral mednarodni znanstveni simpo-
zij na temo: »Ženske, nasilje in kazenskopravni sistem«. 
Njegov programski in organizacijski vodja ter moderator je 
bil izr. prof. dr. Zoran Kanduč. Na simpoziju so sodelovali: 
dr.  Sandra Debeljak, prof. dr. Velinka Grozdanić, izr. prof. dr. 
Zoran Kanduč, dipl. iur. Igor Martinović, doc. dr. Marissabell 
Škorić, doc. dr. Aleš Završnik. 
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Od 7. do  8. 7. je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakul-
teti v  Ljubljani  organiziral znanstveni sestanek z naslovom 
»Kriminaliteta v srednji in vzhodni Evropi«. Voditelja sestan-
ka ter  predsednika programskega in organizacijskega odbora 
sta bila akad. prof. dr. Alenka Šelih in doc. dr. Aleš Završnik. 
Sestanka so se udeležili trije domači in šest tujih predavate-
ljev ter strokovni delavci Inštituta za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.   

Dne 15. 9. je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 
v Ljubljani organiziral enodnevno nacionalno kriminološko 
konferenco z naslovom: »Perspektive kriminologije v času 
brez perspektive«. Predsednik organizacijskega in program-
skega odbora ter moderator je bil izr. prof. dr. Zoran Kanduč. 
Referenti na konferenci so bili: mag. Ciril Keršmanc (Oris kon-
ceptualnega razvoja osrednjega kaznivega dejanja (post)mo-
derne dobe: (r)evolucija goljufije); mag. Katja Eman (Ekološka 
kriminaliteta v kriminologiji - »novo« področje raziskovalnih 
izzivov); dr. Polona Mozetič (Urbani ujetniki: migracije kot kri-
minološki izziv); dr. Andrej Sotlar (Zasebna) varnostna funkci-
ja v Sloveniji – med privatizacijo državnega in etatizacijo zaseb-
nega); doc. dr. Aleš Završnik (Avtomatizirani tehnični nadzor: 
Kdor nima kaj skriti, se nima česa bati); dr. Benjamin Flander 
(Očrt postmodernističnih teorij zločina in kazni); as. dr. Nina 
Peršak (Kriminologija – sociologija sedanjega časa);  dr. Mitja 
Muršič (Sub-verzija kriminologije emocij). 

7 Knjižnica in dokumentacija 

(Podatke sta zbrali dokumentalistka Alenka Peterka in bibliote-
karka Ana Volovlek)

      
V letu 2011 se je knjižnični sklad povečal za 262  enot (213 

knjig in 49 letnikov revij). Ob koncu leta 2011 je sklad gra-
diva, ki je obdelano v sistemu COBISS, obsegal 20.248 enot, 
približno 5.000 enot gradiva pa še ni obdelanih. Ob koncu leta 
je celoten knjižnični sklad obsegal 24.438 enot.

Knjižnico je v letu 2011 obiskalo 1080 uporabnikov, kar 
je podobno kot v letu 2010. Prav tako se izposoja vseh knji-
žničnih enot ni bistveno spremenila, v letu 2011 je bilo izpo-
sojenih okoli 3350 enot.  Knjižnico uporabljajo raziskovalci 
inštituta, delavci in študentje fakultet, visokih  in višjih šol ter 
drugi uporabniki. Knjižnica deluje kot aktivna članica v siste-
mu vzajemne katalogizacije COBISS in redno vnaša v vzaje-
mno bazo podatke o novih knjigah, revijah ter bibliografskih 
enotah delavcev inštituta.

8 Udeležba delavcev inštituta na kongresih, 
konferencah, posvetovanjih ter drugih stro-
kovnih in znanstvenih sestankih doma in v 
tujini

Matjaž Ambrož
Od 7. - 8. 1. se je v Freiburgu im Breisgau (Nemčija) udele-

žil konference z naslovom »Strafrecht in einer globalen Welt« 
– Internationales Kolloquium zum Gedenken an prof.  dr. h. 
c. mult. Hans-Heinrich Jescheck« (Kazensko pravo v global-
nem svetu – Mednarodni kolokvij v spomin prof. dr. Hansu–
Heinrichu Jeschecku). Kolokvij je organiziral Max Planck 
Institut für ausländisches und internationnales Strafrecht.

- 10. 1. se je v Freiburgu im Breisgau (Nemčija) udeležil 
konference na temo »Beiträge zur Strafrechtvergleichung und 
zur internationalen Strafrechtdogmatik« (Prispevki k primer-
javi kazenskopravnih sistemov in mednarodni kazenskoprav-
ni dogmatiki).  Konferenco je organiziral Max Planck Institut 
für ausländisches und internationnales Strafrecht.

- 14. 4. se je v Ljubljani  udeležil konference na temo 
»Spremembe prometne zakonodaje – seminar za sodnike, 
ki sodijo v zadevah o prekrških«. Konferenco je organiziral 
Center za izobraževanje v pravosodju  pri Ministstrvu za pra-
vosodje RS. Imel je predavanje z naslovom »Presoja vzročnosti 
v kaznovalnem pravu s poudarkom na prometni delinkvenci«. 

- 10. 5. se je v Ljubljani udeležil Izobraževalnega dneva 
slovenskega sodniškega društva – sekcije za kazensko sodstvo, 
ki ga je organiziral Center za izobraževanje v pravosodju pri 
Ministrstvu za pravosodje RS. Imel je predavanje z naslovom 
»Silobran in prekoračeni silobran: razmejitev in primeri iz 
prakse«. 

- 12. 5. se je v Portorožu udeležil Dnevov prekrškovnega 
prava, ki sta jih organizirala GV Založba in Pravna fakulteta 
Univerze v Ljubljani.  Sodeloval je z referatom »Materialne 
predpostavke odgovornosti za prekršek«. 

- 2. 6. se je v Istambulu (Turčija) udeležil konference 
»Türkisch-Slovenische Strafrechtstage« (Turško-slovenski 
kazenskopravni dnevi), ki jo je organizirala Pravna fakul-
teta Univerze v Istambulu. Imel je predavanje z naslovom 
»Normativismus und sein Einfluss auf den Deliktsaufbau« 
(Normativizem in njegov vpliv na deliktno zgradbo). 

-  26. 9. in 17. 10.  je imel v Portorožu na Kazenskopravni 
sodniški šoli, ki jo je organiziral Center za izobraževanje v 
pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije 
predavanje z naslovom »Napeljevanje, pomoč, posredni stori-
lec in združba«.  

- od 13. do 15. 10. se je v Portorožu udeležil Dnevov 
slovenskih pravnikov, ki sta jih organizirala GV Založba in 
Zveza društev pravnikov Slovenije. Imel je referat z naslovom 
»Spreminjanje kazenske zakonodaje: načelna vprašanja in slo-
venske posebnosti«. 
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- 15. 11. se je na Bledu udeležil 4. konference kazenskega 
prava in kriminologije, ki sta jo organizirala GV Založba in 
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Imel je referat z naslo-
vom »Nekatera sporna vprašanja poskusa«. 

Vasja Badalič
- 10. 3.  se je v Ljubljani udeležil posveta, ki ga je organi-

zirala SLOGA (Slovenian Global Action)  na temo »Together 
for sustainable change« (Skupaj za trajnostni razvoj). Imel je 
referat z naslovom »War versus Development (Vojna versus 
razvoj).

- 26. 5. se je v Ljubljani udeležil okrogle mize ob izidu 
svoje knjige Rdeča mašinerija, ki jo je organizirala Študentska 
založba v Ljubljani. 

Katja Filipčič
-  21. 1. se je v Ljubljani udeležila Lokarjevih dnevov, ki 

jih je organizirala Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. 
Imela je referat: »Kazenskopravni vidiki prištevnosti«.    

- 17. 2.  se je v Ljubljani udeležila posveta z naslovom 
»Nasilje v družini«, ki ga je organiziral Pravno-informacijski 
center. Imela je referat »Kazenskopravni vidiki obravnavanja 
storilcev in žrtev nasilja v družini«. 

- 31. 3. se je  v Kranju udeležila posveta, ki ga je orga-
niziral Center za socialno delo Kranj na temo »Sodelovanje 
institucij pri obravnavanju nasilja v družini«.  Predstavila je 
rezultate raziskave Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakul-
teti v Ljubljani z naslovom »Pojavnost nasilja in odzivnost na 
nasilje v zasebni sferi in v partnerskih odnosih«.  

- 7. 9. se je na Osnovni šoli Žiri udeležila posveta  
»Sistemsko soočanje z nasiljem v družini« in imela referat z 
naslovom »Obveznosti vzgojno izobraževalnih zavodov pri 
obravnavanju otrok, žrtev nasilja v družini«.

- 27. 9. se je v Portorožu udeležila sodniške šole v orga-
nizaciji Centra za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu 
za pravosodje RS in imela referat »Nasilje in nasilništvo kot 
sestavina kaznivih dejanj  po KZ-1.«

- 6. 10. se je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ude-
ležila Dneva raziskovalnih dosežkov in imela referat »Vloga 
žrtev pri kazenskopravnem obravnavanju nasilja v družini.« 

-  2. 12. se je v Ljubljani udeležila posveta, ki ga je organi-
ziral Urad za enake možnosti na temo »Odzivanje institucij na 
nasilje v družini«. Predstavila je rezultate raziskave Inštituta 
za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani z naslovom 
»Pojavnost nasilja in odzivnost na nasilje v zasebni sferi in v 
partnerskih odnosih«.  

- 8. 12.  se je v Ljubljani udeležila posveta, ki ga je or-
ganiziralo Društvo za nenasilno komunikacijo,  »Nasilje nad 
ženskami v času gospodarske krize – raje tepena ali revna«? 
Predstavila je rezultate raziskave Inštituta za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani z naslovom »Pojavnost nasilja in 
odzivnost na nasilje v zasebni sferi in v partnerskih odnosih«.  

- V okviru projekta Inštituta za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani z naslovom »Sistemsko soočanje z nasi-
ljem v družini« (vodja projekta dr. Mitja MURŠIČ) je imela 
predavanje z naslovom »Pravni vidiki obravnavanja nasilja v 
družini« na organiziranih izobraževanjih delavcev zaposlenih 
v vzgojno izobraževalnih zavodih: v Kopru (1.2.), v Novem 
mestu (18. 2 in 25. 3.), v Novi Gorici (21. 5.), v Ljubljani (27. 
6. in 11. 11.), v Kranju (30. 6.), v Mariboru (23. 8. in 24. 9.) ter 
v Murski Soboti (25. 8.).  

Primož  Gorkič
- Od 14. do 16. 4. se je v Varšavi (Poljska) udeležil stro-

kovnega posveta na temo »Fight against irregularities – ad-
ministrative and criminal law aspects« (Pregon finančnih 
nepravilnosti - upravni in kazenski vidiki). Posvetovanje sta 
organizirali European Law Research Association in Univerza 
Leona Kozminskega v Varšavi. 

- Od 6. do  8. 5. se je v Pecsi (Madžarska) udeležil po-
letne šole na temo »Erhebung, Nutzung und Regulierung 
von information« in imel predavanje z naslovom »Aktuele 
Entwicklungen unter besonderer Berücksictingung der 
Rechtlage in Mittel - und Osteuropa«.

- 19. 5. se je v Podčetrtku udeležil seminarja preiskovalnih 
sodnikov in imel predavanje z naslovom »Prikriti preiskovalni 
ukrepi».  

- Od 26. do 28. 9. in od 17. do 19. 10.  je v Portorožu so-
deloval na Kazenskopravni sodniški šoli v organizaciji Centra 
za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje 
RS. Imel je predavanje z naslovom »Kazenskopravni pojem 
dejanja«. 

- Od 30. 9. do 2. 10. se je na Zlatiboru (Srbija) udeležil re-
dnega letnega posveta Srbskega združenja za kazenskopravno 
teorijo in prakso in imel referat z naslovom »Aktuelna pitanja 
slovenskog krivičnog postupka« (Aktualna vprašanja sloven-
skega kazenskega postopka).

- 6. 10. se je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani udele-
žil Dneva raziskovalnih dosežkov in imel predavanje z naslo-
vom: »Dovoljenost dokazov, pridobljenih v tujini s prestreza-
njem (tele)komunikacij«.

- Od 15. do 16. 11. se je na Bledu udeležil 4. konference 
Kazenskega prava in kriminologije, ki jo je organizirala GV 
Založba. Bil je vodja 1. sekcije in imel je referat »Pravni vidiki 
pogajanj«.

Matjaž Jager
   - 3. 3. se je v Ljubljani udeležil okrogle mize o Resoluciji 

o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja krimina-
litete v Republiki Sloveniji in imel uvodni referat z naslovom 
»Notranja nasprotja programov kriminalitetne politike in 
problem gospodarske kriminalitete«. Okroglo mizo sta orga-
nizirala Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru in 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
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- Od 14 . do 15.3.  se je Tilburgu (Nizozemska) udeležil 
Devetega kolokvija o čezmejni kriminaliteti (Cross-border 
Crime Colloquium), ki je potekal v organizaciji Univerze v 
Tilburgu in CCC group. Predstavil je referat z naslovom »The 
Politics of the Zemono Builing Cartel on the Sunny Side of 
the Alps«.

- 20.4. se je v Ljubljani udeležil razširjenega sestanka 
Sveta za policijsko pravo na Ministrstvu za notranje zadeve 
Republike Slovenije. 

- 4. 5. se je v Budimpešti (Madžarska) udeležil sestanka 
predsednikov Združenj za zaščito finančnih interesov EU, ki 
ga je organiziral OLAF.

- 13. 5. se je v Helsinkih (Finska) udeležil XV. Nordijske 
delavnice kazenskega prava, ki jo je organizirala Univerza v 
Helsinkih. Imel je referat »The Evolving Crime Policy of the 
UE and the Exchange of Ideas«. 

Zoran Kanduč
- 12. 5. se je v Portorožu udeležil 6. dnevov prekrškovnega 

prava, ki jih je organizirala GV Založba.   Imel je referat z na-
slovom  »Odgovornost in postmoderna morala«. 

- 7. 7. se je v Ljubljani udeležil mednarodnega znanstvene-
ga simpozija na temo »Ženske, nasilje in kazenskopravni sis-
tem«, ki ga je organiziral Inštitut za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani. Bil je programski in organizacijski vodja 
ter moderator simpozija in imel je referat z naslovom »Žensko 
nasilje v postmodernem kontekstu«. 

- 15. 9. se je v Ljubljani udeležil Nacionalne kriminološke 
konference z naslovom »Perspektive kriminologije v času brez 
perspektive«. Bil je njen  programski in organizacijski vodja 
ter moderator.

- 30. 9. se je v Ljubljani na 29. mednarodnem grafičnem 
bienalu v organizaciji  Mednarodnega grafičnega likovnega 
centra  udeležil »Maratona predavanj in pogovorov o feno-
menu dogodka« in imel vabljeno predavanje z naslovom 
»Kriminalni dogodki –  glasnost odmeva in tiha sporočilnost 
podlage«. 

- 18. 10. je v organizaciji Trubarjeve Hiše literature v okvi-
ru cikla »Družba za vse« nastopil pod naslovom »Kartografija 
pravičnosti« v pogovoru, ki ga je vodil Valter Cvijić.

- 25. 10. je nastopil v okviru jesenskega cikla »Dialogi« 
(Pogovori z razlagalci zločina), voditelj je bil doc. dr. Aleš 
Završnik, organizator Mladinska knjiga, knjigarna Konzorcij.

Ciril Keršmanc
- Od 10. do 11. 2. se je v Trierju (Nemčija) udeležil dvo-

dnevnega letnega foruma o boju proti korupciji v EU na temo 
zaščite »žvižgačev« oz. »whistleblowers«. Forum je organizi-
rala ERA–Academy of European Law. 

-  3. 3. se je v Ljubljani udeležil okrogle mize »Resolucija 
o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja krimi-
nalitete v Republiki Sloveniji«, ki so jo  organizirali Inštitut 

za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Fakulteta za 
varnostne vede Univerze v Mariboru in Generalna policijska 
uprava Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.   

- Od 14. do 15. 3. se je v Tilburgu (Danska) udeležil dvo-
dnevnega kolokvija »Cross-Border Crime Colloquium« na 
temo »Usual and Unusual Organising Criminal in Europe. 
Profitable Crimes, from Underworld to Upperword«. Kolokvij 
je  organizirala Univerza v Tilburgu.

- 16. 5. se je v Ljubljani udeležil simpozija, ki sta ga organi-
zirala Društvo za pravno in socialno filozofijo ter Katedra za te-
orijo in sociologijo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in imel 
prispevek z naslovom »(Meta)fore v (meta)pravnem diskurzu«.

- 15. 9. se je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ude-
ležil nacionalne kriminološke konference, ki jo je organizi-
ral Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 
Naslov konference je bil »Perspektive kriminologije v času 
brez perspektive«. Imel je referat »Skica/oris konceptualnega 
razvoja osrednjega kaznivega dejanja v (post)moderni dobi: 
(r)evolucija goljufije«.  

Damjan Korošec
-  8. 3. se je v Ljubljani kot vabljeni gost udeležil  simpozija 

o problemih urgentne medicine v organizaciji Združenja za 
intenzivno medicino. Imel je referat: »Kazenskopravni vidiki 
opustitve in prenehanja zdravljenja«.

- Od 12. do 16.4. se je v Ljubljani  kot soorganizator ude-
ležil rednega delovnega srečanja med kazenskopravnimi stro-
kovnjaki Pravne fakultete Univerze v Leipzigu in Pravne fa-
kultete Univerze v Ljubljani. Na srečanju so sodelovali izbrani  
študenti iz obeh fakultet.

- Od 5. do 7. 5.  se je v Budimpešti (Madžarska) kot vablje-
ni udeleženec udeležil rednega občasnega srečanja nosilcev 
Štipendije sklada Aleksandra von Humboldta. 

- 10. 5. se je v  Ljubljani kot  vabljeni predavatelj udele-
žil sodniške šole v okviru rednega izobraževanja kazenskih 
sodnikov, ki ga organizira Center za izobraževanje v pravo-
sodju pri Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije. Šola 
je bila namenjena vprašanjem protipravnosti. Imel je referat 
»Razlogi za izključevanje protipravnosti – splošni pregled«. 

- Od 1. do 6.6.  se je v Istambulu (Turčija) kot soorgani-
zator in vabljeni predavatelj udeležil kongresa z mednarodno 
udeležbo z naslovom Turško-slovenski kazenskopravni dan  v 
organizaciji Pravne fakultete Univerze v Istambulu in Pravne 
fakultete Univerze v Ljubljani. Srečanje je potekalo v turškem, 
nemškem in angleškem jeziku. Imel je referat z naslovom »Die 
strafrechtliche Relevanz der opferreinwilligung«.

- 14. 7.  se je Regensburgu (Nemčija) kot vabljeni voščilec 
udeležil slavnosti, ki jo je v čast prof. dr. dr. hc. Friedrichu 
Christianu Schroderju organiziralo Društvo za vzhodno 
pravo (Institut für Ostrecht) iz Regensburga v sodelovanju s 
Pravno fakulteto Univerze v Regensburgu. V sklopu slavnosti 
je bil krajši simpozij o perspektivah t. i. vzhodnega prava.
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- Od 25. 9. do 2. 10.  je v Beogradu (Srbija) kot vodja 
slovenske strani dvoletnega bilateralnega znanstveno razi-
skovalnega projekta med Slovenijo in Srbijo obiskal Pravno 
fakulteto Univerze v Beogradu, imel razgovore z raziskovalci 
in sodelavci na skupni  raziskavi ter se udeležil slavnosti ob 
50-letnici obstoja Srbskega združenja za kazenskopravno te-
orijo in prakso.

- Od 12. do 17.12. je v Minsku (Belorusija) kot vabljeni 
gost obiskal Vrhovno tožilstvo Belorusije; z najvišjim vrhom 
beloruskega državnega tožilstva je neformalno izmenjal po-
datke o kazenskopravnem sistemu in temeljnih problemih na 
področju materialnega kazenskega prava. 

Mojca Mihelj  Plesničar
-  16. 5. se je v Ljubljani udeležila Simpozija za pravno in 

socialno filozofijo, ki ga je organiziralo Društvo za pravno in 
socialno filozofijo Slovenije. Imela je prispevek »Komu koristi 
formalno kaznovanje«?

- 15. 9. se je v Ljubljani udeležila nacionalnega kriminolo-
škega kongresa na temo Perspektive kriminologije v času brez 
perspektive.

   
Mitja Muršič
-  2. 6. se je v Ljubljani udeležil seminarja »Varnost ce-

stnega prometa« in nastopil z referatom »Nasilno ravnanje in 
čustva voznikov – kakšna čustva vodijo voznike« (skupaj z 
doc. dr. Nino Peršak).

- 15. 9. se je v Ljubljani udeležil nacionalne kriminološke 
konference »Perspektive kriminologije v času brez perspekti-
ve« in nastopil z referatom »Sub-verzija kriminologije emocij«.

- 9. 12. se je  v Ljubljani udeležil strokovnega posveta 
»Ponovno skupaj proti nasilju«, ki ga je organizirala Zdravstvena 
fakulteta Univerze v Ljubljani. Imel je predavanje z naslovom 
»Medosebno nasilje in čustva v družbenem kontekstu«. 

Dragan Petrovec
- 2. 6. se je v Ljubljani udeležil Konference o prometni 

varnosti in predstavil rezultate raziskave o dejavnikih varnosti 
cestnega prometa, ki jo je opravil Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani. 

- 7. 7. se je na TV3 udeležil okrogle mize o prometni var-
nosti in kaznovalni politiki.

- 20. 10. se je na Ministrstvu  za pravosodje v Upravi 
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij udeležil 
strokovne predstavitve raziskave o družbenem vzdušju v za-
vodih za izvrševanje kazni zapora in v Prevzgojnem domu v 
Radečah, ki jo je izdelal Inštitut za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani.

- 16. 11. se je na Bledu udeležil seminarja, ki ga je organi-
zirala založba GV-Pravna praksa na temo »Kriminologija in 
kazensko pravo«. 

- 9. 12. je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sodelo-
val na okrogli mizi, ki jo je organiziral Varuh človekovih pra-
vic ter imel  referat »Mediji in človekove pravice«.

Renata Salecl
- Marca je bila izbrana za »Žensko leta« pri slovenski reviji 

Ona.  
- Oktobra je na Cardozo School of Law v New Yorku so-

organizirala konferenco na temo »The Fantasy of the Market». 
Na konferenci je imela predavanje.

Alenka Šelih
- Aktivno deluje v nevladni organizaciji za pomoč lju-

dem z downovim sindromom – v Sekciji za DS pri društvu 
SOŽITJE Ljubljana.

 - Septembra je bila izvoljena za članico Academia Europea 
s sedežem v Londonu. 

 - Od 12. do 24. 9. se je v Vilni (Litva) udeležila 11. kon-
ference Evropskega združenja za kriminologijo, kjer je vodila 
panel o temi »Crime change and crime policy in transition 
countries«.

- 15. 11. se je na Bledu udeležila 3. Konference kazenskega 
prava in kriminologije, ki jo je organizirala GV Založba. 

Katja Šugman Stubbs
- Od 13. do 14. 5. se je udeležila Srečanja nordijskih 

pravnikov, ki ga je organiziralo Društvo nordijskih kazen-
skih pravnikov. Imela je referat »The Developing Area of  EU 
Evidence Law«. 

- Od 27. do 28. 5. se je v Bruslju (Belgija) udeležila kon-
ference ECLAN, ki sta jo  organizirala ECLAN in Institut 
for European Studies (Université libre de Bruxelles) na temo  
»EU Counter - Terrorism Offences: What Impact on National 
Legislation and case-law? Imela je predavanje z naslovom 
»Incoate offences and Terrorist Law«.

- 6. 10. se je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani udele-
žila Dneva raziskovalnih dosežkov in imela referat »Slovenska 
ureditev pogojnega odpusta in njena skladnost z evropskimi 
standardi«.

- Od 7. do11. 11. je kot pravna izvedenka/predavateljica 
evropskega kazenskega prava na mednarodnem izobraževa-
nju sodnikov, tožilcev in drugih delavcev v kazenskem pra-
vosodju v organizaciji European Judicial Training Network 
imela predavanja »European Arrest Warrant, Mutual Legal 
Assistance, Rights of the Defendants« in »EU Criminal pro-
cedures, Transfer of Prisoners«.  

- 15. 11. se je udeležila 3. Konference kazenskega prava in 
kriminologije, ki jo je organizirala GV Založba. Imela je refe-
rat »Plea bargaining: psihološki in sociološki vidiki«.
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Aleš Završnik
-  11. 1. se je v Cankarjevem domu v Ljubljani kot razpra-

vljalec udeležil okrogle mize ob predstavi knjige Renate Salecl 
»Izbira«.

- Od 19. do 20. 1. se je na Pravni fakulteti Univerze v 
Ljubljani udeležil delovnega sestanka mednarodne razisko-
valne skupine »Kriminaliteta v srednji in vzhodni Evropi«. Bil 
je soorganizator sestanka in razpravljalec. 

- 26. 1. se je na Fakulteti za družbene vede Univerze v 
Ljubljani  udeležil seminarja za moderatorje spletnih časopi-
sov na temo »Kriminaliteta iz sovraštva na internetu«. Imel 
je referat z naslovom »Kriminaliteta in sovražni govor, ame-
riška, evropska in slovenska smer boja zoper kriminaliteto«.  
Seminar je organizirala organizacija Spletno-oko.si.

-  3. 3. se je v Ljubljani udeležil okrogle mize o Resoluciji 
o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja krimina-
litete v RS. Imel je referat »Zakaj kriminalitetna politika ne 
deluje samostojno? Soodvisnost politik in mreža deležnikov«. 
Okroglo mizo sta organizirala Fakulteta za varnostne  vede 
Univerze v Mariboru in Inštitut za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani. 

- 14. 3. je na RTV SLO2  nastopil v oddaji »Knjiga mene 
briga«. 

- Od 3. do 5. 5. se je v Iasi (Romunija) udeležil strokovne-
ga sestanka v zvezi z mednarodnim raziskovalnim projektom 
COST (European Cooperation in Science and Technology) 
na temo »Living in Surveillance Societies«. Imel je referat 
»Surveillance in Post-Socialist Western Balkan Countries 
from National Security to Big Busines«.  Strokovni sestanek je 
organizirala univerza v Iasi.

- Od 12. do 15.5. se je v Turku (Finska) udeležil sestan-
ka izvršnega odbora, upravnega odbora in delovne skupi-
ne mednarodnega raziskovalnega projekta COST na temo: 
»Cyberlbullying«. Na delavnici »Adolescents and Social 
Media« je imel referat z naslovom »Cyberbullying among 
Slovenian students«. Sestanek je organizirala univerza v 
Turku. 

-  Od 9. do 11. 6. se je v Neumu (Bosna in Hercegovina)  
udeležil »X. Savjetovanja iz krivičnopravne oblasti: 
Aktuelnosti krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini – 
legislativa i praksa sa posebnim osvrtom na Organizovani kri-
minal i korupciju«. Imel je referat z naslovom »Kriminalitet 
i informacijska tehnologija: kako kompjuteri mijenjaju kri-
minalitet i njegovo suzbijanje«. Posvetovanje so organizirali 
Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, 
Udruženje sudija Republike Srbije, Udruženje sudija Bosne i 
Hercegovine, Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji 
Bosne i Hercegovine, Udruženje tužitelja/tužilaca Federacije 
Bosne i Hercegovine, Udruženje tužilaca Republike Srbije, 
Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine i 
Republike Srbije, Pravosudna komisija Brčko - Distrikt Bosna 
i Hercegovina. 

- 7. 7. se je v Ljubljani udeležil mednarodnega simpozija 
na temo »Ženske, nasilje in kazenskopravni sistem«. Imel je 
referat »Feministična kritika prava in kazenskopravnega sis-
tema«. Simpozij sta organizirala Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze na 
Reki.

- Od 7. do 8. 7. se je na Pravni fakulteti Univerze v 
Ljubljani udeležil delovnega sestanka mednarodne razisko-
valne skupine »Kriminaliteta v Srednji in Vzhodni Evropi«. 
Bil je soorganizator sestanka in razpravljalec.

- 15. 9. se je  v Ljubljani udeležil nacionalne kriminološke 
konference »Perspektive kriminologije v času brez perspek-
tive«. Imel je referat »Avtomatiziran tehnični nadzor, kdor 
nima kaj skriti, se nima česa bati?«. Konferenco je organiziral 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 

- Od 21. do 24. 9. se je v Vilni (Litva) udeležil 11. med-
narodne konference Evropskega združenja za kriminolo-
gijio (ESC) na temo »Rethinking Crime and punishment 
in Europe«. Bil je soorganizator posebne razprave na temo 
»Crime Change and Crime Policy in Transition Countries«. 
Imel je referat z naslovom »Surveillance in Central and 
Eastern European Countries«.

- Od 18. do 20. 10. se je v Barceloni (Španija)  v okviru 
mednarodnega raziskovalnega projekta COST (European 
Cooperation in Science and Technology) »Living in Surveillance 
Societies« udeležil sestanka upravnega odbora projekta in de-
lovne skupine z delavnico na temo »Challenges for Balancing 
Crime Prevention and Privacy Perspectives«. Sestanek je orga-
nizirala Universitat Internacion al de Catalunya.

- 25. 10. se je v Ljubljani kot moderator udeležil  okrogle 
mize »Dialogi z Zoranom Kandučem«, ki jo je organizirala 
Mladinska knjiga.

- Od 10. do 12.11. se je v Dublinu (Irska) v okviru mednaro-
dnega raziskovalnega projekta COST (European Cooperation 
in Science and Technology) udeležil sestanka upravnega od-
bora in delovne skupine projekta »Cyberbullying« na temo 
»Bulliying At School – Sharing Best Practice in Prevention 
and Intervention«. Sestanek je organiziral Trinity College 
Dublin Univerze v Dublinu. 

- Od 15. do 16.11. se je na Bledu udeležil  IV. Konference 
kazenskega prava in kriminologije, ki jo je organizirala GV 
Založba. Bil je vodja sekcije »Kriminaliteta in informacijska 
tehnologija« in imel referat z naslovom »Nadzor v prometu in 
v potrošnji: varnost ali zasebnost ali…?«. 

- 30. 11.  se je v Ljubljani kot moderator udeležil okrogle 
mize »Dialogi z Renato Salecl«, ki jo je organizirala Mladinska 
knjiga, Konzorcij.

- Od 13. do 16.12.  je v Oslu (Norveška) na Inštitutu za 
kriminologijo in sociologijo prava opravil raziskovalni obisk 
v okviru bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelova-
nja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško v letih 
2011-2012.  
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9 Objavljena dela delavcev inštituta v letu 2011                    

(Bibliografske podatke je zbrala bibliotekarka Ana Volovlek)
     
Delavci inštituta so v strokovnih, znanstvenih in polju-

dnih revijah ter v dnevnem časopisju objavili 193 prispevkov: 
Ambrož Matjaž 25,  Badalič Vasja 12, Filipčič Katja 12, Gorkič 
Primož 14, Jager Matjaž  2, Kanduč Zoran  10, Kmet Saša 4, 
Korošec Damjan  14,  Muršič Mitja  3, Petrovec Dragan 21,  
Salecl Renata 27,  Šelih Alenka 7, Šugman Stubbs Katja 5,  
Završnik Aleš  25, Zgaga Sabina 12.

Matjaž Ambrož 
- AMBROŽ, Matjaž, ŠUGMAN, Katja. Conditional re-

lease (parole) in Slovenia: problems and possible solutions. 
Prison j. (Phila. Pa.), Dec. 2011, vol. 91, no. 4, str. 467-488. 

- Nekatera težavnejša vprašanja napeljevanja. Revija za 
kriminalistiko in kriminologijo, 2011, letn. 62, št. 1, str. 12-22.

- Pomoč in njene meje v kazenskem pravu. Zbornik znan-
stvenih razprav (Pravna fakulteta 1991), 2011, letn. 71, str. 69-92. 

- Za tisk po meri človeka. Naši dnevi, okt. 2011, str. 22. 
- Problem malomarnega sostorilstva. PP, Pravna praksa, 

10. mar. 2011, letn. 30, št. 9, str. 18-19, portret. 
- Poklicno tipična ravnanja kot kazniva pomoč?. PP, 

Pravna praksa, 7. jul. 2011, leto 30, št. 26, str. 18-19, portret. 
- Kazensko pravo v globalnem svetu. PP, Pravna praksa, 

20. jan. 2011, letn. 30, št. 2, str. 28-29. 
- Pot preobrazbe: (kam z listjem?). PP, Pravna praksa, 17. 

feb. 2011, letn. 30, št. 6/7, str. 36. 
- Točke zvestobe. PP, Pravna praksa, 24. mar. 2011, letn. 

30, št. 11, str. 49. 
- Animus donandi. PP, Pravna praksa, 21. apr. 2011, letn. 

30, št. 15/16, str. 37. 
- Politični analitik. PP, Pravna praksa, 21. jul. 2011, leto 

30, št. 28/29, str. 36.
- Pasti revolucije. PP, Pravna praksa, 1. sep. 2011, leto 30, 

št. 33, str. 29. 
- Spreminjanje kazenske zakonodaje: načelna vprašanja in 

slovenske posebnosti. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2011 od 
13. do 15. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, Letn. 37, št. 
6/7). Ljubljana: GV Založba, 2011, str. 1024-1030. 

- Nova ureditev storilstva v slovenskem kazenskem zako-
niku. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), SIMOVIĆ-HIBER, Ivana 
(ur.). Evropski standardi i nacionalna krivična zakonoda-
vstva. Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i 
praksu, 2010 [i. e. 2011], str. 119-142. 

- Varnost cestnega prometa. PP, Pravna praksa, 14. jul. 
2011, leto 30, št. 27, str. 30-31. 

- Med Olimpom in Hadom. PP, Pravna praksa, 14. okt. 
2011, leto 30, št. 39/40, str. 35.

- Mala šola retorike. PP, Pravna praksa, 22. dec. 2011, leto 
30, št. 49/50, str. 39. 

- Malnerič. PP, Pravna praksa, 27. jan. 2011, leto 30, št. 
3, str. 29. 

- Šport in šah. PP, Pravna praksa, 18. avg. 2011, leto 30, št. 
30/31, str. 38, ilustr. 

- Tri leta potem: [uvodnik]. PP, Pravna praksa, 25. avg. 
2011, leto 30, št. 32, str. 3, portret. 

-  KOROŠEC, Damjan, AMBROŽ, Matjaž, FILIPČIČ, 
Katja, JAKULIN, Vid. Materialno kazensko pravo : splošni 
del, Judikatura slovenskih sodišč. Nova izd. Ljubljana: Uradni 
list Republike Slovenije, 2011. 268 str.

- Nekatera sporna vprašanja poskusa: predavanje na 4. 
konferenci kazenskega prava in kriminologije, Bled, 15. in 16. 
nov. 2011. Bled: GV Založba, 15. nov. 2011.  

- BAVCON, Ljubo, BRVAR, Bogomil, MURŠIČ, Mitja, 
PERŠAK, Nina, PETROVEC, Dragan, POLAK, Tatjana, 
PETROVEC, Dragan (ur.). Varnost cestnega prometa. 1. na-
tis. Ljubljana: Inštitut za krimonologijo pri Pravni fakulteti, 
2011. 639 str., graf. prikazi, tabele.  

- BAVCON, Ljubo, ŠELIH, Alenka, KOROŠEC, Damjan, 
AMBROŽ, Matjaž, FILIPČIČ, Katja. Kazensko pravo, Splošni 
del. 5. izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 
567 str. 

- BAVCON, Ljubo, ŠELIH, Alenka, KOROŠEC, Damjan, 
AMBROŽ, Matjaž, FILIPČIČ, Katja. Kazensko pravo, Splošni 
del. 5. izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 
567 str.  

 
Vasja Badalič 

- Upor na periferiji?: o delavskih gibanjih v naših tovar-
nah tretjega sveta. Emzin, dec. 2011, letn. 21, št. 3/4, str. 85-86.  

- V vsakem primeru zmagovalci: med talibi. Mladina, 14. 
okt. 2011, [Št.] 41, str. 44-46, ilustr. 

- Razsekano ljudstvo. Polet (2002), 6. jan. 2011, leto 10, št. 
1, str. 32-35, fotogr. 

- Iz trpljenja v trpljenje. Polet (2002), 30. jun. 2011, leto 
10, št. 26, str. 29-32, fotogr. 

- Del sveta, ne del knjižnice. Tribuna, 15. dec. 2011, letn. 
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Renata Salecl 
- Perversion and forensic science: fraudulent testimonies. 

Soc. res., fall 2011, vol. 78, no. 3, str. 887-906. 
- Zelena luč za nova gibanja v javnem prostoru. Emzin, 

dec. 2011, letn. 21, št. 3/4, str. 54-55. 
- Nezanesljivi smerokazi. Delo, 16. apr. 2011, leto 53, št. 

89, portret. 
- Infantilizem in kontracepcijska tabletka. Delo, 28. maj 

2011, leto 53, št. 122, portret. 
- Ljubezen do predmetov. Delo, 9. jul. 2011, leto 53, št. 

157, ilustr. 
- Legoman v trenirki. Delo, 17. dec. 2011, leto 53, št. 292, 

ilustr. 
- Arhiv kot umetniško delo. Delo, 5. mar. 2011, str. 40. 
- Seeing it all - all the time. V: ĆURLIN, Ivet (ur.), CVEJIĆ, 

Bojana. One needs to live self-confidently --- watching: the 
Croatian presentation at the 54th Biennale di Venezia: artists 
Antonio G. Lauer a. k. a. Tomislav Gotovac & BADco. Zagreb: 
What, How & for Whom /WHW, 2011, str. 40-45, ilustr. 

- Čarovnikova pomočnica. Delo, 22. jan. 2011, leto 53, št. 
18, str. 40, ilustr. 

- Razbito ogledalo. Delo, 1. okt. 2011, leto 53, št. 228, ilustr. 
- »Nekdo lahko tako zelo ljubi domovino, da jo popolno-

ma uniči«. Bukla, nov. 2011, leto 7, št. 71, str. 18-19, avtorj. sl. 
- Dr. Renata Salecl: intervju. Dnevnik, 26. nov. 2011, 

leto 61, št. 274. http://www.dnevnik.si/ objektiv/intervju-
ji/1042490642 

- Più scelta più libertà?: Renata Salecl. Messagg. 
Sant'Antonio, lug./ago. 2011, anno 113, n. 7, str. 72-74, ilustr.

- Renata Salecl. Mladina, 23. jun. 2011, posebna poletna 
št., str. 2-12, fotogr. 

- Ne smeš se ujčkati in postati - nostalgik. Ona, 15. mar. 
2011, let. 13, št. 10, str. 25, fotogr. 

- Nerazdružljiva eros in tanatos: Renata Salecl. Sensa, 
jun./jul. 2011, št. 5, str. 70-74, portreta. 

- Radovednost in delo. Večer (Maribor). [Tiskana izd.], 
2011, letn. 67, št. 32, str. 4, portret. 

- Boleča strast do luksuza. Delo, 20. avg. 2011, leto 53, št. 
192, ilustr. 

- Če ne boš priden, boš politik. Delo, 12. nov. 2011, leto 
53, št. 262, ilustr. 

-  (Per)verzije ljubezni in sovraštva, (Zbirka Kultura). 1. 
izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 213 str., fotogr. 

- La tirannia della scelta. La éd. Roma; Bari: Laterza, 2011. 
V, 169 str. 

- The tyranny of choice, (Big ideas). Paperback ed. 
London: Profile Books, 2011. 184 str. 

- GORMLEY, Antony, SALECL, Renata. Memes. 
Collingwood: Schwartz City, 2011. 116 str., ilustr. 

- Pogovor o knjigi Izbira [Knjižnica Ksaverja Meška, 
Slovenj Gradec, 1. april 2011]. Slovenj Gradec, 2011. 

- Tiranija izbire - kam gre postindustrijski kapitalizem?: 
[Grand hotel Union, Ljubljana, 5. april 2011]. Ljubljana, 2011.

- CERAR, Miro. Pamet v krizi: razmišljanja o miselnih, 
čustvenih in duhovnih izzivih sodobnega človeka. 2. natis. 
Škofja Loka: Tempo trade, 2011. 252 str., ilustr. 

- Izbira (Zbirka Čas misli). 1. ponatis. Ljubljana: 
Cankarjeva založba, 2011. 143 str. 

Alenka Šelih
- BAVCON, Ljubo, ŠELIH, Alenka, KOROŠEC, Damjan, 

AMBROŽ, Matjaž, FILIPČIČ, Katja. Kazensko pravo, Splošni 
del. 5. izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011. 
567 str. 

- ŠELIH, Alenka, MEŠKO, Gorazd. Slovenian criminolo-
gy - an overview. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej 
(ur.), WINTERDYK, John (ur.). Policing in Central and 
Eastern Europe - social control of unconventional deviance: 
conference proceedings, [Ljubljana, Slovenia, 22-24 September 
2010]. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 
2011, str. 13-33. 

- FILIPČIČ, Katja, ŠELIH, Alenka, PETROVEC, Dragan. 
Uklonilni zapor - kriminalitetnopolitični in ustavni vidiki. V: 
Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV Založba, 2011, str. 126-130, 
tabela. 

- ŠELIH, Alenka, ROSINA, Andrej. Spominski utrinki na 
deda dr. Franja Rosina. Časopis za zgodovino in narodopisje, 
2011, letn. 82 = n. v. 47, zv. 2/3, str. 252-255. 

- Komisija za človekove pravice. Letopis Slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti, 2011, knj. 61: 2010, str. 65-66. 

- Profesor dr. Franjo Bačić (1923-2011). Pravnik (Print). 
[Tiskana izd.], 2011, letn. 66, št. 1/2, str. 5-6. 

- Ženske, kazensko pravo in kriminaliteta: storilke de-
tomorov in umorov na Deželnem sodišču v Ljubljani, 1899-
1910: prispevek na znanstvenem simpoziju Novi prispevki 
k pravni in politični zgodovini žensk, Ljubljana, Dvorana 
Zemljepisnega muzeja, Geografski inštitut Antona Melika 
ZRC SAZU, 1. dec. 2011. Ljubljana, 1. dec. 2011.  
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Katja Šugman Stubbs 
- AMBROŽ, Matjaž, ŠUGMAN, Katja. Conditional re-

lease (parole) in Slovenia: problems and possible solutions. 
Prison journal, Dec. 2011, vol. 91, no. 4, str. 467-488. 

- Plea bargaining: sociološki in psihološki vidiki. V: 
Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011, str. 20-28. 

- ŠUGMAN, Katja, NOVAK, Aleš, NOVAK, Barbara. 
Slovenia, Right to liberty and security. V: WEBER, Albrecht 
(ur.), PAVČNIK, Marijan (ur.), ŠINKOVEC, Janez (ur.), 
NOVAK, Aleš (ur.). Fundamental rights in Europe and 
North America. Leiden; Boston: M. Njihoff, 2001-, 2008, vol. 
Slovenia, str. 47-86.

- ŠUGMAN, Katja, GORKIČ, Primož. Dokazovanje v ka-
zenskem postopku. 1. natis. Ljubljana: GV Založba, 2011. 345 str. 

- Ali je slovenska ureditev pogojnega odpusta v skladu 
z mednarodnimi zahtevami?: predavanje na Dnevu razisko-
valnih dosežkov Pravne fakultete, Ljubljana, 6. okt. 2011. 
Ljubljana: Pravna fakulteta, 2011. 

Aleš Završnik 
- Inovativnost v kaznovanju: med populizmom in napred-

kom. PP, Pravna praksa, 10. feb. 2011, letn. 30, št. 5, pril. str. 
II-VIII, portret. 

- Umazane roke in pravo. PP, Pravna praksa, 31. mar. 
2011, letn. 30, št. 12, str. 25-26. 

- Nevropravo. PP, Pravna praksa, 10. nov. 2011, leto 30, št. 
43, str. 33, ilustr. [ 1511246 

- Nadzor v prometu in v potrošnji: varnost, zasebnost ali 
--- ?. V: Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011, str. 
133-137. 

- Cyberbullying among Slovenian students. V: PERREN, 
Sonja (ur.). Adolescents and social media: guidelines and 
coping strategies for cyberbullying: abstract book. Turku: 
University of Turku, 2011, str. 26.  

- Surveillance in Central and East European countries. 
V: Rethinking crime and punishment in Europe: book of ab-
stracts. Vilnius: UAB »Ikstrys«, 2011, str. 202. 

-  Feministička kritika prava i kaznenopravnog sustava. 
V: GROZDANIĆ, Velinka (ur.). Kada žena ubije: interdisci-
plinarni pristup. Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta, 2011, str. 
195-224.  

- Sharon Shalev: Supermax - controlling risk through so-
litary confinement. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 
jan.-mar. 2011, letn. 62, št. 1, str. 87-90. 

- Modni strahovi med svobodo in varnostjo. PP, Pravna 
praksa, 12. maj 2011, letn. 30, št. 18, str. 33.  

- Arbitrarnost pregona. Mladina. [Spletna izd.]. http://
www.mladina.si/tednik/201126/arbitrarnostpregona. 

- Prav(n)i izzivi visokotehnološke družbe. Naši dnevi, 
Okt. 2011, str. 20-21, portret. 

- Pravo in arhitektura. PP, Pravna praksa, 17. feb. 2011, 
letn. 30, št. 6/7, str. 41. 

- Prekariat. PP, Pravna praksa, 16. jun. 2011, letn. 30, št. 
23, str. 33. 

- Vigilantizem. PP, Pravna praksa, 18. avg. 2011, leto 30, 
št. 30/31, str. 41, ilustr.  

-   Generacija spreobrnjencev. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 22. 
sep. 2011, leto 30, št. 36, str. 33.

-  Špijonaža 2.0. PP, Pravna praksa, 15. dec. 2011, leto 30, 
št. 48, str. 33, ilustr 

- Feministična kritika prava in kazenskopravnega sistema: 
[prispevek na] Mednarodni simpozij Ženske, nasilje in kazen-
skopravni sistem, 7. junij 2011, Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani. Ljubljana, 2011. 

- Kriminaliteta iz sovraštva in sovražni govor: evropska in 
domača smer boja zoper kriminaliteto: [predavanje na] semi-
narju Kriminalitete iz sovraštva na internetu, Fakulteta za druž-
bene vede Univerze v Ljubljani, 26. 02. 2011. Ljubljana, 2011. 

- Surveillance in Central and East European countri-
es: [referat na] 11th Annual Conference of the European 
Society of Criminology Rethinking Crime and Punishment 
in Europe. Vilnius, 2011. 

- Zakaj kriminalitetna politika ne deluje samostojno? 
Soodvisnost politik in mreža deležnikov: [prispevek na] okro-
gli mizi o Resoluciji o nacionalnem programu preprečevanja 
in zatiranja kriminalitete v RS, Fakulteta za varnostne vede, 
Ljubljana, 3.3.2011. Ljubljana, 2011. 

- Avtomatizirani tehnični nadzor: »kdor nima kaj skriti, 
se nima česa bati«: [prispevek na] Nacionalna kriminološka 
konferenca Perspektive kriminologije v času brez perspektive, 
15. september 2011, Pravna fakulteta. Ljubljana, 2011. 

- Kriminalitet i informacijska tehnologija: kako kompju-
teri mijenjaju kriminalitet i njegovo suzbijanje: [referat na] X. 
Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti »Aktuelnosti krivičnog 
zakonodavstva u Bosni i Hercegovini - legislativa i praksa sa 
posebnim osvrtom na organizovani kriminal i korupciju«, 
Neum, 9.-11. junij/lipanj 2011. godine. Neum, 2011. 

- Surveillance in post-socialist western Balkan countries: 
from national security to big business?: [referat na] Ghosts of 
Surveillance, LiSS Conference 2, Iasi, 3.-5. May 2011. Iasi, 2011. 

- KRAPEŽ, Katarina. Kriminaliteta in tehnologija. PP, 
Pravna praksa, 7. apr. 2011, leto 30, št. 13, str. 31. 

- GORKIČ, Primož. Dr. Aleš Završnik (ur.): Kriminaliteta 
in tehnologija - kako računalniki spreminjajo nadzor in za-
sebnost ter kriminaliteto in kazenski pregon?. Revija za kri-
minalistiko in kriminologijo, apr.-jun. 2011, letn. 62, št. 2, str. 
201-202. 

Sabina Zgaga 
- Participation in international criminal law. Law & justice 

review, apr. 2011, vol. 1, issue 2, str. 99-132.  
- Necessity and duress - valid defences for international 

crimes?. Review of comparative law, 2011, vol. 16, str. 171-
[211].  
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- Odgovornost za mednarodno hudodelstvo, izvršeno na 
ukaz. Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta 1991), 
2011, letn. 71, str. 259-291. 

- Rights of victims in Slovenian criminal law according 
to the EU framework decision on the standing of victims in 
criminal proceedings. Eucrim, 2011, str. 88-92. 

- Slovenskemu državljanu v Sarajevu sodijo za domnevno 
izvršitev genocida. PP, Pravna praksa, 20. jan. 2011, letn. 30, 
št. 2, str. 20-21, portret. 

- EU in učinkovit pregon mednarodnih hudodelstev. PP, 
Pravna praksa, 5. maj 2011, leto 30, št. 17, str. 18-19, portret. 

- Razlikovanje med državnimi in civilnimi letali v okviru 
teritorialnega načela. PP, Pravna praksa, 12. maj 2011, letn. 30, 
št. 18, str. 17-18, portret. 

- Kaznivost nezakonitega prenašanja avtorskih del prek 
interneta po novem. PP, Pravna praksa, 1. dec. 2011, leto 30, 
št. 46, str. 11-12, fotogr. 

- Forenzična bolnišnica - medicinski ukrep v sistemu ka-
zenskih sankcij. PP, Pravna praksa, 13. jan. 2011, letn. 30, št. 
1, str. 29-30. 

- BELE, Ivan, JAKULIN, Vid, ZGAGA, Sabina. Skrajna 
sila v mednarodnem kazenskem pravu. PP, Pravna praksa, 21. 
jul. 2011, leto 30, št. 28/29, str. 37. 

- Pridobivanje, uporaba in ureditev podatkov: sodob-
ni trendi s posebnim ozirom na pravni položaj v Srednji in 
Vzhodni Evropi. PP, Pravna praksa, 19. maj 2011, letn. 30, št. 
19, str. 29. 

- Skrajna sila v mednarodnem kazenskem pravu: doktor-
ska naloga. Ljubljana: [S. Zgaga], 2011. 331 str., ilustr., tabele. 

10 Pedagoško delo delavcev inštituta, ki so v re-
dnem delovnem razmerju  s polnim ali kraj-
šim  delovnim časom

Matjaž Jager:  Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je 
v mesecu marcu pri predmetu medicinsko pravo predaval o 
sodobnem moralno etičnem diskurzu z vidika različnih mo-
žnih etik. V mesecu decembru je na Univerzi v Luxemburgu 
predaval kot redni gostujoči profesor na podiplomskem študi-
ju prava pri predmetu Theories and prevention.

Zoran Kanduč: Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v 
Mariboru je na podiplomskem magistrskem študiju predaval 
predmet: »Sociološki in filozofski vidiki v kriminologiji«. Na 
Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je na podi-
plomskem študiju »Sociologija vsakdanjega življenja« preda-
val predmet sociologija odklonskosti. 

Mitja Muršič: Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani 
je na dodiplomskem študiju socialne pedagogike v okviru 
predmeta osnove prava in kriminologija sodeloval pri pre-
davanjih s področja kriminologije. V okviru izobraževal-

nega programa za vzgojno-izobraževalne zavode na temo 
»Sistemsko soočanje z nasiljem v družini«, ki ga izvaja Inštitut 
za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, je v vlogi 
vodje izobraževanja predaval v Ljubljani, Mariboru, Kopru, 
Novem mestu, Kranju, Žalcu, Domžalah, Slovenj Gradcu, 
Novi Gorici in Murski Soboti na temo »Sistemsko soočanje 
z nasiljem v družini kot družbenim problemom«. V vsakem 
navedenem kraju je nastopil s tremi predavanji, vključno z 
uvodnim in zaključnim predavanjem izobraževanja. 

Dragan Petrovec: Na Fakulteti za socialno delo Univerze 
v Ljubljani  je predaval predmet osnove kazenskega prava in 
kriminologije. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je 
predaval študentom anglistike – smer prevajalstvo - termi-
nologijo kazenskega prava in kriminologije. Na Fakulteti za 
varnostne vede Univerze v Mariboru je na dodiplomskem štu-
diju predaval predmet penologija, na podiplomskem študiju 
pa predmet kaznovalna politika.

Renata Salecl: Januarja in februarja je bila gostujoča pro-
fesorica na Cardozo School of Law v New Yorku.  Februarja je 
imela predavanje na Department of English, UCLA. Marca je 
imela predavanje na Univerzi v Kopenhagnu.  Jeseni je imela 
kot gostujoča profesorica skrajšan kurz »Psychology of Law 
and Crime« na School of Law, Birkbeck College, London. 
Oktobra je predavala na konferenci Event v Moderni galeriji 
v Ljubljani. Novembra je imela uvodno predavanje  na sre-
čanju direktorjev muzejev sodobne umetnosti iz celega sveta. 
Decembra je predavala na Oddelku za filozofijo Univerze v 
Tel Avivu.

Aleš Završnik: Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 
je na dodiplomskem študiju predaval predmet kriminologi-
ja. Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru je na 
dodiplomskem študiju predaval pri predmetu penologija, na 
podiplomskem študiju pa je imel predavanja pri predmetu 
kaznovalna politika in penologija ter pri predmetu elementi 
kriminalitetne politike.

Zbral in uredil Franc Brinc
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1 Osnovni podatki o Oddelku za kriminalisti-
ko in kriminologijo

Oddelek za kriminalistiko in kriminologijo je bil usta-
novljen na Fakulteti za varnostne vede   novembra 2010. V 
letu 2011 je imel oddelek 8 rednih članov (Anton Dvoršek, 
Aleš Bučar-Ručman, Bojan Dobovšek, Katja Eman, Danijela 
Frangež, Maja Jere, Darko Maver in Gorazd Meško) in 10 
zunanjih sodelavcev (Jakob Demšar, Katja Drobnič, Andrej 
Gerjevič, Janez Golja, Zoran Kanduč, Igor Lamberger, Saša 
Kuhar, Dragan Petrovec, Polona Selič, Aleš Završnik). Na od-
delku delujejo tudi drugi sodelavci (Peter Umek in Igor Areh) 
Fakultete za varnostne vede, katerih področje raziskovanja  
zajema tudi kriminološke teme. V letu 2011 je bila članica od-
delka tudi Eva Bertok, zaposlena na projektu Evropske komi-
sije, imenovanem DAPHNE.

Predstojnik Oddelka za kriminalistiko in kriminologijo 
je izr. prof. dr. Anton Dvoršek. Oddelek sestavljata Katedra 
za kriminalistiko, katere predstojnik je prof. dr. Darko Maver, 
in Katedra za kriminologijo, katere predstojnik je prof. dr. 
Gorazd Meško. Izr. prof. dr. Bojan Dobovšek, član Katedre za 
kriminalistiko, pa je predstojnik Inštituta za varstvoslovje, ki 
na Fakulteti za varnostne vede deluje že od januarja 2004.

Vsi člani Oddelka za kriminalistiko in kriminologijo so 
aktivni raziskovalci na Inštitutu za varstvoslovje, ki se ukvarja 
s sodobnim varstvoslovnim raziskovanjem. Glavne naloge in-
štituta so preučevanje in razvijanje teorij, struktur, postopkov, 
ugotavljanje vzrokov in posledic družbenega odzivanja na 
kriminaliteto in prestopništvo ter preučevanje drugih varno-
stnih pojavov. Varstvoslovno raziskovanje vključuje družbene 
in individualne vidike, ki jih preučuje kriminologija, vendar 
je varstvoslovje v bistvu širši koncept zaradi usmerjanja po-
zornosti na delovanje institucij, kot so policija, tožilstva, sodi-
šča, institucije za izvrševanje kazenskih sankcij, druge ustano-
ve družboslovnega nadzorstva ter na zagotavljanje varnosti v 
družbi. Na inštitutu izvajamo temeljne, uporabne, razvojne in 
druge projekte ter opravljamo strokovne, svetovalne in druge 
storitve, ki sodijo v nacionalni program raziskovalnega dela. 
Ukvarjamo se tudi z drugo znanstveno-raziskovalno dejavno-
stjo, ki ne sodi v nacionalni program raziskovalnega dela.

2 Raziskovalno delo Oddelka za kriminalisti-
ko in kriminologijo

V letu 2011 so člani Oddelka za kriminalistiko in krimi-
nologijo izvajali naslednje raziskovalne programe in projekte:

- temeljni raziskovalni projekt Ekološka kriminaliteta – 
kriminološki, viktimološki, kriminalnopreventivni, psihološki in 
pravni vidiki (izvajanje projekta je financirala Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta Gorazd Meško, 
sodelavci v projektu Igor Areh, Bojan Dobovšek, Katja Eman, 
Iztok Podbregar, Andrej Sotlar, Jerneja Šifrer in Bojan Tičar, 
trajanje projekta: maj 2009 – april 2012);

- ciljni raziskovalni program »Konkurenčnost Slovenije 
2006 – 2013« s projektom Občutek ogroženosti in vloga policije 
pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni (izvajanje projek-
ta financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in 
Ministrstvo za notranje zadeve, vodja projekta Gorazd Meško, 
sodelavci v projektu Andrej Sotlar, Bernarda Tominc in Maja 
Jere, trajanje projekta: oktober 2010 – september 2012);

- DAPHNE III: Youth Deviance and Youth Violence: 
A European Multi-Agency Perspective on Best Practices in 
Prevention and Control (projekt financira Evropska komisi-
ja, vodja projekta Gorazd Meško, sodelavka v projektu Eva 
Bertok, trajanje projekta: januar 2011 – december 2012);

- e-SEC: Competency Based e-portal of Security and Safety 
Engineering (Univerza v Žilini) - vodja projekta Gorazd 
Meško, sodelavca v projektu Igor Bernik in Blaž Markelj, tra-
janje projekta: oktober 2009 – september 2012;

- IPACY: Implementing Preventive Actions for Children 
and Youth (Mission Possible, Francija) - vodja projekta Gorazd 
Meško, sodelavki v  projektu Danijela Frangež in Eva Bertok, 
trajanje projekta: 2010–2011;

- ACCESS: Against Crime: Care for Elders Support, And 
Security (projekt financira Evropska komisija, vodja projekta 
Tinkara Pavšič Mrevlje, trajanje projekta: 2010–2011).

Zaposleni na FVV so na Inštitutu opravili večje število t.i. 
notranjih raziskovalnih projektov, ki so vezani na področje 
razvoja predmetov na vseh ravneh študija in na teme doktor-
skih nalog. V izvajanje različnih projektov so bili vključeni 
magistrski in doktorski študenti.

Raziskovalno delo Oddelka za kriminalistiko in kriminologijo na 
Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru v letu 2011



173

Zapisi

3 Izbrano mednarodno znanstveno sodelova-
nje

Mag. Bučar-Ručman Aleš
- od 16. – 23. februarja je sodeloval v Erazmus izmenjavi 

za pedagoško osebje, Berlin, Hochschule für Wirtschaft und 
Recht Berlin, ter imel predavanji o Migracijah in kriminaliteti 
ter Nasilje in slovenska družba.

Dr. Dobovšek Bojan
- od 13. – 15. marca se je udeležil Cross-Border Crime 

Colloquium, University Tilburg, Tilburg Law School, 
Nederland, s prispevkom: The impact of corruption on the 
rule of law in Slovenia;

- od 15. – 17. marca je predaval na Univerzi v Genthu, 
Faculty of Law (Belgija), Corruption and public police; 
Criminal investigation for private security;  Economic orga-
nized crime, Reversed burden of proof in practice;  Organized 
crime as a fifth branch on power; 

- od 24. – 27. avgusta se je udeležil 6th ECPR General 
Conference, Reykjavik, s prispevki: Comprehension of state 
capture, prevention of organised crime and the role of inte-
grity;  Informal institutions and EU accession: corruption and 
clientelism in Central and Eastern Europ.

Dr. Maver Darko
- 3. marca se je v Beogradu udeležil posveta Međunarodni 

naučni skup Dani Arčibalda Rajsa, kjer je imel vabljeno pre-
davanje z naslovom Criminalistics in Slovenia - An Overview 
of Research.

Dr. Meško Gorazd
- v januarju je bil gostujoči predavatelj na Univerzi v 

Cambridgeu in gostujoči raziskovalec Inštituta za kriminolo-
gijo v Cambridgeu. Imel je naslednja predavanja: Comparative 
research in criminology: fear of crime studies in the republi-
cs of former Yugoslavia - metodological challenges of com-
parative research (a narrative on comparative research); 
Deviance in science: causes, patterns and responses; Policing 
in Slovenia - police officers‘ attitudes towards police and po-
licing; Provision of safety and security in local communities 
- between moral minimalism and authoritarian communita-
rianism. Poleg tega se je udeležil sestanka za projekt PADS+, 
ki ga vodi P.O. Wikström.

4 Organizacija znanstvenih sestankov, semi-
narjev in konferenc

- 3. marca je Fakulteta za varnostne vede Univerze v 
Mariboru (dalje UM) v sodelovanju z Generalno policijsko 

upravo, MNZ, organizirala Okroglo mizo o Resoluciji o na-
cionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalite-
te v Republiki Sloveniji, ki je potekala v prostorih fakultete v 
Ljubljani;

- 18. aprila je Fakulteta za varnostne vede UM skupaj s 
Pravno fakulteto UM organizirala nacionalni posvet z naslo-
vom Prepovedane droge v Sloveniji: Kazenskopravni, krimi-
nalistični in kriminološki problemi. Posvet je potekal v pro-
storih Fakultete za varnostne vede UM v Ljubljani;

- Fakulteta za varnostne vede UM vsako leto organizira 
nacionalno konferenco Slovenski dnevi varstvoslovja. V pr-
vih dneh junija 2011 je bilo srečanje v Moravskih toplicah v 
Prekmurju. Cilj konference je bil predstaviti najnovejša var-
stvoslovna spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere 
dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, 
omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter po-
spešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov na po-
dročju varstvoslovja;

- 22. in 23. so člani Katedre za kriminalistiko na Fakulteti za 
varnostne vede UM organizirali prvo evropsko kriminalistično 
konferenco z naslovom Criminalistics/criminal investigation in 
Europe: state of the art and challenges for the future, katere se je 
udeležilo več kot 100 udeležencev iz Slovenije in tujine;

- 22. in 23. septembra je Fakulteta za varnostne vede UM 
v sodelovanju z GERN (Groupement européen de recher-
che sur les normativités) organizirala delavnico z naslovom 
‚‘Green Criminology and Protection of the Environment 
- Epistemology, Research, Policy Making, and Action‘‘ 
(Ekološka kriminologija in varstvo okolja: epistemologija, 
raziskovanje oblikovanje politik in odzivanje). Organizator 
delavnice je bil prof. dr. Gorazd Meško.

5 Knjižnica Fakultete za varnostne vede in do-
kumentacija

(Podatke sta zbrali vodja knjižnice Nataša Knap, univ. 
dipl. bibl. in ped., in bibliotekarka Barbara Erjavec, univ. dipl. 
bibl. in slov.)

 
Knjižnica s svojim fondom in storitvami nudi pomembno 

podporo izobraževalnemu, raziskovalnemu ter pedagoškemu 
delu na Fakulteti za varnostne vede in Inštitutu za varstvo-
slovje. V letu 2011 je knjižnica imela 1.074 aktivnih članov 
(od tega 55 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in sodelav-
cev, 945 študentov ter 74 drugih uporabnikov), ki so knjižnico 
obiskali 6.339-krat in si pri tem izposodili 14.389 enot knji-
žničnega gradiva. Knjižnica je posredovala tudi pri medknji-
žnični izposoji 169 enot gradiva.

Knjižnična zbirka je konec leta 2011 obsegala 13.494 enot 
knjižničnega gradiva, od tega okrog 7.840 knjig, 4.031 zaključ-
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nih nalog študentov, 1.486 inventarnih enot serijskih publika-
cij ter nekaj neknjižnega gradiva. Knjižnica je prejemala 74 
naslovov serijskih publikacij, od tega je bilo 52 naročenih (25 
tujih in 27 domačih), ostale pa je prejemala brezplačno. Letni 
prirast gradiva je v letu 2011 obsegal 984 enot. Od leta 2009 
naprej so zaključna dela študentov v polnem besedilu dosto-
pna tudi v Digitalni knjižnici Univerze v Mariboru (DKUM).

Knjižnica FVV preko Univerzitetne knjižnice Maribor 
zagotavlja svojim uporabnikom dostop do velikega števila 
elektronskih informacijskih virov, do katerih lahko študenti 
in zaposleni na UM dostopajo tudi zunaj prostorov knjižnice. 
Od leta 1996 je knjižnica polnopravna aktivna članica sistema 
vzajemne katalogizacije COBISS.SI in vodi tudi bibliografije 
raziskovalcev za zaposlene in zunanje sodelavce FVV UM.

6 Udeležba članov Oddelka za kriminalistiko 
in kriminologijo na kongresih, konferen-
cah, posvetovanjih ter drugih strokovnih in 
znanstvenih sestankih doma in v tujini

Mag. Bučar-Ručman Aleš
- Januarja in februarja je sodeloval v zaključni fazi projek-

ta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 na področju 
socialnih in državljanskih kompetenc. Izvedel je predavanje z 
naslovom Aktivnosti primarne in sekundarne prevencije na-
silja v šolah; 

- od 14. do 20. marca se je udeležil konference Russian 
academy of national economy and Public administration un-
der the president of the Russian federation v Vladimirju na 
temo »Aktualni problemi migracijske politike« ter v soavtor-
stvu predstavil prispevek z naslovom Migrations and crime 
in Slovenia;

- 25. marca se je udeležil mednarodne konference Chains 
of Migration, ki ga je organizirala Fakulteta za socialno delo 
UL in mednarodni partnerji;

- 20. aprila se je udeležil predavanja dr. Katje Franko Aas 
»Nadzor meja in kriminalizacija migracije v Evropi«, ki ga je 
organizirala SAZU;

- poleti je sodeloval z Lutkovnim gledališčem Ljubljana 
pri pripravi predstave o življenju mladega delinkventa (na-
slov predstave: Brez) in napisal prispevek za gledališki list z 
naslovom Odklonskost mladih kot zrcalo širših družbenih 
problemov;

- 15. septembra je sodeloval na Nacionalne kriminološke 
konference Perspektive kriminologije v času brez perspektive, 
kjer je predstavil prispevek z naslovom Penalni populizem v 
dobi potrošniške demokracije.

Dr. Dobovšek Bojan
- Od 14. do 18. marca je izvedel predavanje z naslovom 

»Pregled raziskav o varnosti sodišč in izhodišča za izboljša-
nje« na posvetu Strokovno usposabljanje za direktorje sodišč, 
v Ljubljani;

- 28. marca je izvedel predavanje z naslovom 
»Samovarnostno obnašanje in sodobni viri ogrožanja« na po-
svetu Varnost sodne veje oblasti in stres na delovnem mestu, 
v Celju; 

- 27. oktobra je predstavil prispevek »Namen ocenjevanja 
Nacionalnega sistema integritete: predstavitev raziskave« na 
strokovnem posvetu Nacionalni sistem integritete, v Ljubljani;

- 28. oktobra je izvedel predavanje z naslovom 
»Korupcijska mesta na podlagi neformalno vzpostavljenih 
mrež vplivnih oseb z revizorji in inšpekcijskimi službam« na 
posvetu Pojavne oblike korupcije pri delu inšpekcijskih služb 
in koruptivna tveganja inšpektorjev in revizorjev, v Gotenici. 

Dr. Dvoršek Anton
- Od 3. do 4. marca je sodeloval na mednarodnem po-

svetu v Beogradu Archibald Reiss days in predstavil referat z 
naslovom Some issues in establishement a national criminal 
intelligence model- Slovenian case;

- 18. aprila je organiziral in vodil posvet v Ljubljani na 
temo Prepovedane droge v Sloveniji, kazensko pravni, krimi-
nalistični in kriminološki problemi ter uredil zbornik;

- od 2. do 3. junija se je udeležil 11. slovenskih dnevov 
varstvoslovja v Moravskih toplicah in predstavil referat z na-
slovom NPU in omejevanje hudih oblik gospodarske krimi-
nalitete;

- od 22. do 23. septembra je sodeloval v organizaciji med-
narodne konference Criminalistics/criminal investigation in 
Europe: state of the art and challenges for the future in pred-
stavil referat z naslovom Criminal investigation between cri-
minal intelligence and »Kriminalstrategie« - Slovenian case.

Mag. Eman Katja
- Od 27. do 28. maja se je na Ohridu (Makedonija) ude-

ležila Mednarodne znanstvena konferenca o varnosti na 
post-konfliktnem (Zahodnem) Balkanu, tranziciji in izzivih 
Republike Makedonije, kjer je v soavtorstvu predstavila nasle-
dnja prispevka: Media reporting about environmental crime 
in the Republic of Slovenia ter The issues of the protection 
of the environment through criminal law in the Republic of 
Slovenia;

- od 2. do 3. junija se je udeležila nacionalne konference 
12. Slovenski dnevi varstvoslovja. Konferenco je organizirala 
Fakulteta za varnostne vede UM, kjer je v soavtorstvu pred-
stavila naslednja prispevka Refleksija o kazenskopravnem 
varstvu okolja v Republiki Sloveniji ter Ekološka kriminaliteta 
v Pomurju;
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- 15. septembra se je v Ljubljani udeležila Nacionalne kri-
minološke konference Perspektive kriminologije v času brez 
perspektive, kjer je predstavila prispevek z naslovom Ekološka 
kriminaliteta v kriminologiji - ‚novo‘ področje raziskovalnih 
izzivov

- od 22. do 23. septembra se je v Ljubljani udeležila medna-
rodne konference Kriminalistika/kriminalistično preiskovanje 
v Evropi: sedanjost in izzivi za prihodnost, kjer je v soavtorstvu 
predstavila naslednja prispevka: Criminal investigation of en-
vironmental crime in Slovenia with the support of crime ma-
pping ter Organized environmental crime in Slovenia.

- od 22. do 23. septembra se je udeležila delavnice z naslo-
vom Green Criminology and Protection of the Environment 
- Epistemology, Research, Policy Making, and Action in v so-
avtorstvu predstavila prispevek Green criminology from past 
to present.

Mag. Frangež Danijela 
- Od 30. marca do 3. aprila se je v Amsterdamu udele-

žila konference Crime, criminalistics & criminal psychology: 
new directions in investigative behavioural science, kjer je v 
soavtorstvu predstavila prispevek z naslovom Criminalistics‘ 
aspects of child sexual abuse in Slovenia;

- od 2. do 3. junija se je v Moravskih Toplicah udeležil 12. 
Slovenskih dnevov varstoslovja, kjer je predstavila prispevka 
z naslovom Odkrivanje spolnih zlorab otrok v Sloveniji ter 
NPU in učinkovito preiskovanje hudih oblik gospodarskega 
kriminala; 

- 15. septembra se je v Ljubljani udeležila Nacionalne kri-
minološke konference Perspektive kriminologije v času brez 
perspektive, kjer je imela prispevek z naslovom Izzivi in dile-
me pri omejevanju spolnih zlorab otrok; 

- od 22. do 23. septembra se je v Ljubljani udeležila med-
narodne kriminalistične konference Criminalistics/Criminal 
Investigation in Europe: State of the Art and Challenges for 
the Future, kjer je v soavtorstvu predstavila dva prispevka 
z naslovom Criminal Investigation Aspects of Child Sexual 
Abuse Detection in Slovenia ter Criminal investigation betwe-
en criminal intelligence and »Kriminalstrategie« - Slovenian 
case. Bila je tudi sekretarka konference ter sourednica zbor-
nika povzetkov.

Univ. dipl. varstv. Jere Maja
- V januarju se je v Washingtonu in New Yorku udeleži-

la konference USAME – The USA meets Europe: A Forum 
for Young Leaders in konference The Future of US Foreign 
Policy: The Revival of Soft Power and Cultural Diplomacy?;

- 10. marca se je v Murski Soboti udeležila okrogle mize 
Sodelovanje lokalne skupnosti in policije za varnejšo skupnost;

- 3. marca se je udeležila Okrogle mize o Resoluciji o naci-
onalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete v 
Republiki Sloveniji na Fakulteti za varnostne vede;

- 30. marca se je v Mariboru udeležila strokovnega posve-
ta Ohranimo naše mesto varno; 

- od 2. do 3. junija se je v Moravskih Toplicah udeležila 12. 
Slovenskih dnevov varstoslovja, kjer je predstavila prispevek 
z naslovom Stališča policistov in državljanov do zagotavlja-
nja varnosti v lokalni skupnosti v soavtorstvu z Gorazdom 
Meškom; 

- 15. septembra se je v Ljubljani udeležila Nacionalne kri-
minološke konference Perspektive kriminologije v času brez 
perspektive;

- od 21. do 24. septembra se je v Vilni udeležila konferen-
ce Evropskega kriminološkega združenja (European Society 
of Criminology) in predstavila prispevek z naslovom Safety/
Security and the Role of Police in Local Communities in 
Slovenia – Preliminary Findings, v soavtorstvu z Gorazdom 
Meškom, Andrejem Sotlarjem in Bernardo Tominc.

Dr. Maver Darko

- Od 2. do 3. junija se je v Moravskih Toplicah udeležil 12. 
Slovenskih dnevov varstoslovja, kjer je predstavil prispevek 
Kriminalistika v Evropi: stanje in pogled v prihodnost;

- od 26. do 30. junija se je v Buenos Airesu udeležil kon-
ference 20th Annual Meeting International Police Executive 
Symposium. Na konferenci je imel predavanje z naslovom 
From socialist-transition country to full-fledged democracy: 
the analysis of public order violations in Slovenia in the last 
two decades;

- od 22. do 23. septembra 2011 se je v Ljubljani udele-
žil mednarodne kriminalistične konference Criminalistics/
Criminal Investigation in Europe: State of the Art and 
Challenges for the Future, kjer je imel prispevek z naslovom 
Criminal Investigation/Criminalistics in Europe: State of the 
Art and Look to the Future. Bil je tudi programski vodja konfe-
rence, soavtor uvodne besede in sourednik zbornika povzetkov. 
Konferenco je organizirala Fakulteta za varnostne vede UM.  

Dr. Meško Gorazd
- Od 14. do 20. marca se je udeležil konference Russian 

academy of national economy and Public administration un-
der the president of the Russian federation v Vladimirju na 
temo Aktualni problemi migracijske politike ter v soavtor-
stvu predstavil prispevek z naslovom Migrations and crime 
in Slovenia;

- 3. marca je bil organizator Okrogle mize o Resoluciji o 
nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminali-
tete v Republiki Sloveniji, ki je potekala na Fakulteti za var-
nostne vede;

- 28. marca je izvedel predavanje z naslovom Pregled raz-
iskav o varnosti sodišč in izhodišča za izboljšanje (situacijski 
vidik) na posvetu Varnost sodne veje oblasti in stres na delov-
nem mestu, v Celju;
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- od 26. do 27. maja se je udeležil 6. Ruskega kongresa 
kazenskega prava v Moskvi, kjer je predstavil prispevek z na-
slovom Kriminologija in globalizacija znanja.

- od 22. do 23. septembra se je udeležil delavnice z naslo-
vom Green Criminology and Protection of the Environment 
- Epistemology, Research, Policy Making, and Action in v so-
avtorstvu predstavil prispevek Green criminology from past 
to present.

- od 16. do 19. novembra se je udeležil 63. Letnega sre-
čanja Ameriškega kriminološkega združenja (ASC) z naslo-
vom Breaking the Mold: Innovations and Bold Ventures in 
Criminology v Washingtonu ter predstavil naslednje prispev-
ke: Police and local communities in crime prevention and 
security/safety provision - results from a Slovenian survey; 
Understanding and managing threats in the environment in 
South East Europe; Policing and human rights - Central and 
Eastern European perspectives : an example of Slovenia.

7 Objavljena dela članov Oddelka za krimina-
listiko in kriminologijo v letu 2011

Bertok Eva 
- BERTOK, E., Meško, Bullying. V: H. Williamson, F. 

Bolter (ur.), IPACY: implementing preventive actions for 
children and youth: a European handbook. Paris: Mission 
Possible.

Bučar-Ručman Aleš 
- Medijsko poročanje o kriminaliteti v Sloveniji. Rev. 

krim. kriminol, 2011, letn. 62, št. 1, str. 23-38
- Odklonskost mladih kot zrcalo širših družbenih proble-

mov. V: Brez: LGL sezona 2011/12: [gledališki list]. Ljubljana: 
Lutkovno gledališče, [2011], str. 14-20. 

- Potrošniška demokracija: analiza politično-medijske-
ga diskurza sodobnih „demokratičnih“ družb. Ljubljana: 
Fakulteta za varnostne vede, 2011. 410 str.

Dobovšek Bojan
- Dimc, M., DOBOVŠEK, B. Studija novih sigurnosnih 

izazova = A study of new security challenges. Demokr. sigur. 
Jugoist. Evr., 2011, god. 2, br. 6/7, str. 91-96. 

- DOBOVŠEK, B. Samardžić, R. Kriminalitet u vezi sa 
umetninama - tamno područje kriminalistike. Pravo & dru-
štvo, 2011, god. 2, br. 2, str. 143-159. 

- DOBOVŠEK, B., Abe, J. A scenario of the development 
of organised crime. Rev. int. aff., 2011, letn. 62, št. 1142, str. 
14-35. 

- DOBOVŠEK, B., Praček, R., Petrović, B. Preiskovanje 
kraja onesnaženja okolja. Varstvoslovje, 2011, letn. 13, št. 1, 
str. 39-52.

- DOBOVŠEK, B., Kurež, B. Množično igralništvo in kri-
minaliteta. Rev. krim. kriminol., apr.-jun. 2011, letn. 62, št. 2, 
str. 168-176. 

- Odar, V., DOBOVŠEK, B. Organizirana ekološka krimi-
naliteta. Varstvoslovje, 2011, letn. 13, št. 1, str. 53-71. 

- DOBOVŠEK, B., Slak, B. The significance of studying and 
investigation art crime: old reasons, new world. Varstvoslovje, 
2011, letn. 13, št. 4, str. 392-405. 

- Vučko, S., DOBOVŠEK, B. Art crime in Slovenia and pi-
lot research of court cases. V: G. Meško, A. Sotlar, J. Winterdyk 
(ur.), Policing in Central and Eastern Europe - social control of 
unconventional deviance: conference proceedings. Ljubljana: 
Faculty of Criminal Justice and Security, 2011, str. 35-42. 

- Mekinc, J., Cvikl, H., DOBOVŠEK, B. Criminality in 
Slovenian tourism. V: G. Meško, A. Sotlar, J. Winterdyk (ur.), 
Policing in Central and Eastern Europe - social control of 
unconventional deviance: conference proceedings. Ljubljana: 
Faculty of Criminal Justice and Security, 2011, str. 107-124. 

- DOBOVŠEK, B., Miklavčič, K. Korupcija v politiki: ra-
zvojni pristop k preventivi. V: T. Pavšič Mrevlje (ur.). Smernice 
sodobnega varstvoslovja: zbornik prispevkov. Ljubljana: 
Fakulteta za varnostne vede, 2011, [9] str.

- DOBOVŠEK, B., Praček, R. Solving problems rela-
ted to environmental crime investigations. V: G., Meško, D. 
Dimitrijević, C. B. Fields (ur.), Understanding and mana-
ging threats to the environment in South Eastern Europe. 
Dordrecht: Springer, cop. 2011, str. 135-149.

- DOBOVŠEK, B., Škrbec, J. The impact of corruption on 
the rule of law in Slovenia. V: G. A. Antopoulos (ur.), Usual 
and unusual organising criminals in Europe and beyond: pro-
fitable crimes, from underworld to upper world. Apeldoorn; 
Antwerpen; Portland: Maklu, 2011, str. 17-32. 

- DOBOVŠEK, B., Lamberger, I. Metode in načini odkri-
vanja ponarejenih dokumentov in drugih oblik oškodovanja 
zavarovalnice. V: B. DOBOVŠEK, Odkrivanje in prepreče-
vanje prevar v Zavarovalnici Triglav, d.d.. Ljubljana: Much, 
2011, [18].

- Organised crime as a state capture problem in countri-
es in transition. V: U. Töttel, H. Büchler (ur.), Research con-
ferences on organised crime at the Bundeskriminalamt in 
Germany: 2008-2010. Köln: Luchterhand, 2011, str. 72-93. 

- Korupcija in pravna država v Republiki Sloveniji. V: I. 
Peternel, B. Kavčič (ur.), Revščina, korupcija, razvoj: s tran-
sparentnostjo in integriteto do gospodarskega in socialnega 
razvoja Slovenije: zbornik, junij 2011. Trzin: Integriteta, dru-
štvo za etičnost javnega delovanja, 2011, str. 13-15. 

- DOBOVŠEK, B., Slak, B., Kurež, B. Turizem in viri ogro-
žanja. V: J., Mekinc, B. DOBOVŠEK (ur.). Varnost v turizmu. 
Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno 
središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 15-31.  

- Ciperle, M., DOBOVŠEK, B. Varnost in izbira turistič-
ne destinacije. V: J., Mekinc, B. DOBOVŠEK (ur.), Varnost 
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v turizmu. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-
raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, 
str. 63-77.  

- Kurež, B., DOBOVŠEK, B., Mekinc, J. Oblike krimina-
la v igralništvu. V: J., Mekinc, B. DOBOVŠEK (ur.), Varnost 
v turizmu. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-
raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, 
str. 91-105. 

- Ciperle, M., DOBOVŠEK, B. Vpliv terorističnih napa-
dov na turizem. V: J., Mekinc, B. DOBOVŠEK (ur.), Varnost 
v turizmu. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-
raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, 
str. 115-129.  

- Maver, D., DOBOVŠEK, B. Foreword. V: D. Maver, B. 
DOBOVŠEK, D. Frangež (ur.). Criminalistics/criminal inve-
stigation in Europe: state of the art and challenges for the fu-
ture: conference proceedings. Ljubljana: Faculty of Criminal 
Justice and Security, 2011, str. 9-11. 

- Slovenija je lepa in bogata država: (če imaš zveze v poli-
tiki): uvodnik. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 22. sep. 2011, leto 30, 
št. 36, str. 3. 

- Mekinc, J., DOBOVŠEK, B. Uvodnik. V: J., Mekinc, 
B. DOBOVŠEK (ur.), Varnost v turizmu. Koper: Univerza 
na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 
Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 7-9.  

- Sotlar, A., DOBOVŠEK, B. Uvodnik. Varstvoslovje, 
2011, letn. 13, št. 3, str. 243-244. 

- DOBOVŠEK, B., Sotlar, A. Editorial. Varstvoslovje, 
2011, letn. 13, št. 4, str. 367-370. 

- Lauth, H.-J., DOBOVŠEK, B., Muno, W., Guasti, P., 
Thiery, P. Rule of law and informal institutions: a comparison 
of Latin America and Central-Eastern Europe: project to the 
DFG (German Research Foundation). 

- Maver, D., DOBOVŠEK, B., Frangež, D. (ur.). 
Criminalistics/criminal investigation in Europe: state of the art 
and challenges for the future: conference proceedings. Ljubljana: 
Faculty of Criminal Justice and Security, 2011. 207 str. 

- Rule of law and informal institutions: comparison of 
Central Europe and Latin America. Ljubljana: Faculty of 
Criminal Justice and Security, 2011. [18] str. 

- Mekinc, J., DOBOVŠEK, B. (ur.). Varnost v turizmu. 
Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno 
središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. 149 str.

Dvoršek Anton
- Potparič, D., DVORŠEK, A. Critical success factors 

in establishing a national criminal intelligence model in 
Slovenia. V: G. Meško, A. Sotlar, J. Winterdyk (ur.), Policing 
in Central and Eastern Europe - social control of unconven-
tional deviance: conference proceedings. Ljubljana: Faculty of 
Criminal Justice and Security, 2011, str. 259-282.  

- DVORŠEK, A., Frangež, D. Pomen strateške (krimina-
listične) analitike za kriminalistično obveščevalno dejavnost. 
V: T. Pavšič Mrevlje (ur.), Smernice sodobnega varstvoslovja: 
zbornik prispevkov. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 
2011, [10] str.

- DVORŠEK, A., Potparič, D., Frangež, D. Some issues in 
establishing a national criminal intelligence model - Slovenian 
case. V: Ž. Nikač (ur.), Tematski zbornik radova međunaro-
dnog značaja. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 
2011, vol. 1, str. 201-211. 

- Černivec, T., DVORŠEK, A. Učinkovito reševanje 
kriminalistično strateških problemov. V: T. Pavšič Mrevlje 
(ur.), Smernice sodobnega varstvoslovja: zbornik prispevkov. 
Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2011, [17] str.

- Uvodna beseda. V: A. DVORŠEK, D. Frangež (ur.), 
Prepovedane droge v Sloveniji: kazensko pravni, kriminali-
stični in kriminološki problemi. V Mariboru: Pravna fakulte-
ta; Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2011, str. 5-6. 

- DVORŠEK, A., Frangež, D. (ur.). Prepovedane droge v 
Sloveniji: kazensko pravni, kriminalistični in kriminološki 
problemi. V Mariboru: Pravna fakulteta; Ljubljana: Fakulteta 
za varnostne vede, 2011. 121 str. 

Eman Katja
- Ekološka kriminaliteta v kriminologiji: razvoj nove veje 

kriminologije v Sloveniji. Rev. krim. kriminol., okt.-dec. 2011, 
letn. 62, št. 4, str. 312-324 

- Meško, G., Bančič, K., EMAN, K., Fields C. B. Situational 
crime-prevention measures to environmental threats. V: G., 
Meško, D. Dimitrijević, C. B. Fields (ur.), Understanding 
and managing threats to the environment in South Eastern 
Europe. Dordrecht: Springer, cop. 2011, str. 41-67. 

- EMAN, K., Meško, G.. The issues of the protection of the 
environment through criminal law in the Republic of Slovenia. 
V: C. T. Mojanoski (ur.), International Scientific Conference 
Security in the Post-conflict (Western) Balkans: Transition 
and Challenges Faced by the Republic of Macedonia. Bitola: 
University „St. Kliment Ohridski“; Skopje: Faculty of Security, 
2011, vol. 1, str. 46-62. 

- EMAN, K., Meško, G. Media reporting about enviro-
nmental crime in the Republic of Slovenia. V: C. T. Mojanoski 
(ur.), International Scientific Conference Security in the Post-
conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges Faced 
by the Republic of Macedonia. Bitola: University „St. Kliment 
Ohridski“; Skopje: Faculty of Security, 2011, vol. 1, str. 290-305.

- EMAN, K., Bele, I. Refleksija o kazenskopravnem var-
stvu okolja v Republiki Sloveniji. V: T. Pavšič Mrevlje (ur.), 
Smernice sodobnega varstvoslovja: zbornik prispevkov. 
Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2011, [17] str.

- Umek, P., EMAN, K. Uvodnik. Varstvoslovje, 2011, letn. 
13, št. 1, str. 3-4. 



Revija za kriminalistiko in kriminologijo / Ljubljana 63 / 2012 / 2

178

Frangež Danijela
- Dvoršek, A., FRANGEŽ, D. Pomen strateške (krimina-

listične) analitike za kriminalistično obveščevalno dejavnost. 
V: T. Pavšič Mrevlje (ur.), Smernice sodobnega varstvoslovja: 
zbornik prispevkov. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 
2011, [10] str.

- Dvoršek, A., Potparič, D., FRANGEŽ, D. Some issues in 
establishing a national criminal intelligence model - Slovenian 
case. V: Ž. Nikač (ur.), Tematski zbornik radova međunaro-
dnog značaja. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 
2011, vol. 1, str. 201-211.

- FRANGEŽ, D., Meško, G. Protecting children against 
violence. V: H. Williamson, F. Bolter (ur.), IPACY: implemen-
ting preventive actions for children and youth: a European 
handbook. Paris: Mission Possible.

- Maver, D., Dobovšek, B., FRANGEŽ, D. (ur.). 
Criminalistics/criminal investigation in Europe: state of the art 
and challenges for the future: conference proceedings. Ljubljana: 
Faculty of Criminal Justice and Security, 2011. 207 str. 

- Dvoršek, A., FRANGEŽ, D. (ur.). Prepovedane droge 
v Sloveniji: kazensko pravni, kriminalistični in kriminološki 
problemi. V Mariboru: Pravna fakulteta; Ljubljana: Fakulteta 
za varnostne vede, 2011. 121 str.

Jere Maja
- JERE, M., Meško, G., Kanduč, Z. Diskurz o socialni pre-

venciji kriminalitete in prestopništva v Sloveniji. Rev. krim. 
kriminol., okt.-dec. 2011, letn. 62, št. 4, str. 325-332. 

- Dolinar, P., JERE, M., Meško, G., Podbregar, I., Eman, K. 
Mobbing - perception, patterns and responses. V: G. Meško, 
A. Sotlar, J. Winterdyk (ur.), Policing in Central and Eastern 
Europe - social control of unconventional deviance: confe-
rence proceedings. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and 
Security, 2011, str. 43-66.

- JERE, M., Čas, T. Varnost logističnih procesov. V: T. Pavšič 
Mrevlje (ur.), Smernice sodobnega varstvoslovja: zbornik pri-
spevkov. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2011, [8] str. 

Maver Darko
- Criminalistics in Slovenia: an overview of research. V: Ž. 

Nikač (ur.), Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. 
Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 2011, vol. 1, 
str. 3-18.

- MAVER, D., Dobovšek, B. Foreword. V: D. Maver, B. 
DOBOVŠEK, D. Frangež (ur.). Criminalistics/criminal inve-
stigation in Europe: state of the art and challenges for the fu-
ture: conference proceedings. Ljubljana: Faculty of Criminal 
Justice and Security, 2011, str. 9-11. 

- MAVER, D., Dobovšek, B., Frangež, D. (ur.). Criminalistics/
criminal investigation in Europe: state of the art and challenges 
for the future: conference proceedings. Ljubljana: Faculty of 
Criminal Justice and Security, 2011. 207 str.

Meško Gorazd
- Vošnjak, L., Šifrer, J., MEŠKO, G. On fear of crime fac-

tors - 2009 survey in Ljubljana, Slovenia. Egkläimatologia, 
Oct. 2011, special iss., str. 21-31.

- Nalla, M., Rydberg, J., MEŠKO, G. Organizational fac-
tors, environmental climate, and job satisfaction among poli-
ce in Slovenia. European journal of criminology, 2011, vol. 8, 
no. 2, str. 144-156.

- MEŠKO, G., Fields, C. B., Smole, T. A concise overview 
of penology and penal practice in Slovenia: the unchanged 
capacity, new standards, and prison overcrowding. Prison j. 
(Phila. Pa.), Dec. 2011, vol. 91, no. 4, str. 398-424.

- Bernik, I., MEŠKO, G. Internetna študija poznavanja ki-
bernetskih groženj in strahu pred kibernetsko kriminaliteto. 
Rev. krim. kriminol., jul.-sep. 2011, letn. 62, št. 3, str. 242-252.

- Jere, M., MEŠKO, G., Kanduč, Z. Diskurz o socialni pre-
venciji kriminalitete in prestopništva v Sloveniji. Rev. krim. 
kriminol., okt.-dec. 2011, letn. 62, št. 4, str. 325-332. 

- Klenovšek, A., MEŠKO, G. Kriminološki vidiki medna-
rodne trgovine z odpadki. Rev. krim. kriminol., 2011, letn. 62, 
št. 1, str. 50-63. 

- MEŠKO, G., Bernik, I. Cybercrime : awareness and fear: 
Slovenian perspectives. V: N. Memon, D. Zeng (ur.). EISIC 
2011. [S. l.]: CPS, 2011, str. 28-33. 

- Eman, K., MEŠKO, G.. The issues of the protection of the 
environment through criminal law in the Republic of Slovenia. 
V: C. T. Mojanoski (ur.), International Scientific Conference 
Security in the Post-conflict (Western) Balkans: Transition 
and Challenges Faced by the Republic of Macedonia. Bitola: 
University „St. Kliment Ohridski“; Skopje: Faculty of Security, 
2011, vol. 1, str. 46-62. 

- Eman, K., MEŠKO, G. Media reporting about enviro-
nmental crime in the Republic of Slovenia. V: C. T. Mojanoski 
(ur.), International Scientific Conference Security in the Post-
conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges Faced 
by the Republic of Macedonia. Bitola: University „St. Kliment 
Ohridski“; Skopje: Faculty of Security, 2011, vol. 1, str. 290-305.

- Šelih, A., MEŠKO, G. Slovenian criminology - an over-
view. V: G. Meško, A. Sotlar, J. Winterdyk (ur.), Policing in 
Central and Eastern Europe - social control of unconventi-
onal deviance: conference proceedings. Ljubljana: Faculty of 
Criminal Justice and Security, 2011, str. 13-33. 

- Dolinar, P., Jere, M., MEŠKO, G., Podbregar, I., Eman, K. 
Mobbing - perception, patterns and responses. V: G. Meško, 
A. Sotlar, J. Winterdyk (ur.), Policing in Central and Eastern 
Europe - social control of unconventional deviance: confe-
rence proceedings. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and 
Security, 2011, str. 43-66. 

- Mičović, E., MEŠKO, G., Cencič, A. Consumers as su-
itable targets and victims of possible crime. V: G. Meško, A. 
Sotlar, J. Winterdyk (ur.), Policing in Central and Eastern 
Europe - social control of unconventional deviance: confe-



179

Zapisi

rence proceedings. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and 
Security, 2011, str. 67-86. 

- Jevšek, A., MEŠKO, G. The Slovenian National Bureau 
of Investigation - an attempt to respond to contemporary 
unconventional forms of criminality. V: G. Meško, A. Sotlar, 
J. Winterdyk (ur.), Policing in Central and Eastern Europe - 
social control of unconventional deviance: conference pro-
ceedings. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 
2011, str. 243-257.

- Banutai, E., Šifrer, J., MEŠKO, G. Deviance and police 
organisational culture in Slovenia. V: G. Meško, A. Sotlar, J. 
Winterdyk (ur.), Policing in Central and Eastern Europe - so-
cial control of unconventional deviance: conference proce-
edings. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 
2011, str. 379-400. 

- MEŠKO, G., Maguza, A. A. V. Maklecov kak osno-
vatel‘ slovenskoj kriminologii i ugolovnoj politiki. V: V. S. 
Komissarov (ur.), Ugolovnoe pravo: istoki, realii, perehod k 
ustojčivomu razvitiju: materialy 6 Rossijskogo kongressa ugo-
lovnogo prava (26-27 maja 2011 goda). Moskva: Prospekt, 
2011, str. 495-500. 

- MEŠKO, G., Bančič, K., Eman, K., Fields C. B. Situational 
crime-prevention measures to environmental threats. V: G., 
Meško, D. Dimitrijević, C. B. Fields (ur.), Understanding 
and managing threats to the environment in South Eastern 
Europe. Dordrecht: Springer, cop. 2011, str. 41-67. 

- Klenovšek, A., MEŠKO, G. International waste trafficking: 
preliminary explorations. V: G., Meško, D. Dimitrijević, C. B. 
Fields (ur.), Understanding and managing threats to the envi-
ronment in South Eastern Europe. Dordrecht: Springer, cop. 
2011, str. 79-99. 

- Mičović, E., Gorenjak, M., MEŠKO, G., Cencič, A. Risk 
assessment of chemicals in food for public health protection. 
V: G., Meško, D. Dimitrijević, C. B. Fields (ur.), Understanding 
and managing threats to the environment in South Eastern 
Europe. Dordrecht: Springer, cop. 2011, str. 293-309.

- Closer cooperation of academics and UN practitioners 
- ideas and challenges. V: M. Platzer (ur.). Academics meet 
United Nations practitioners: an encounter in Vienna: proce-
edings of a Colloquium on Academics meet UN Practitioners 
- an Encounter in Vienna. Vienna: Diplomatic Academy of 
Vienna, cop. 2011, str. 52-53. 

- Prispevek. V: D. Ivančić (ur.). Sodelovanje lokalne sku-
pnosti in policije: okrogla miza, Murska Sobota, 10. 3. 2011: 
zbornik povzetkov. Murska Sobota: Policijska uprava, [2011], 
str. 8-10. 

- Hirtenlehner, H., MEŠKO, G. The linking mechanisms 
between personal victimization and fear of crime: testing a 
theory of psychological incapacitation. V: A. E. Hasselm (ur.). 
Crime: causes, types and victims, (Law, crime and law enfor-
cement). New York: Nova Science Publishers, cop. 2011, str. 
65-86.

- Flander, B., MEŠKO, G. ‚Punitiveness‘ and penal tren-
ds in Slovenia: on the ‚shady side of the Alps‘?. V: KURY, 
Helmut (ur.), SHEA, Evelyne (ur.). Punitivity international 
developments, (Crime and crime policy, vol. 8-1; 8-2; 8-3). 
Bochum: Universitätsverlag Brockmeyer, 2011, vol. 1, str. 
227-249.

- Mangai Natarajan (ur.): International crime and justi-
ce: (Mednarodna kriminaliteta in pravosodje), Cambridge 
University Press, 2011, 533 str. Rev. krim. kriminol., jul.-sep. 
2011, letn. 62, št. 3, str. 279-281. 

- Mangai Natarajan (Ed.): International crime and justice: 
Cambridge University Press, 2011 (533 pp.). Varstvoslovje, 
2011, letn. 13, št. 4, str. 463-467. 

- MEŠKO, G., Fields, C. B. Introduction: penology and 
penal practice in Slovenia. Prison j. (Phila. Pa.), Dec. 2011, 
vol. 91, no. 4, str. 395-397. 

- MEŠKO, G., Dimitrijević, D., Fields, C. B. Introduction 
to Understanding and managing threats to the environment 
in South Eastern Europe. V: G., Meško, D. Dimitrijević, C. B. 
Fields (ur.), Understanding and managing threats to the envi-
ronment in South Eastern Europe. Dordrecht: Springer, cop. 
2011, str. 1-9. 

- MEŠKO, G., Nalla, M. Editorial. Varstvoslovje, 2011, 
letn. 13, št. 2, str. 127-128. 

- BERTOK, E., Meško, Bullying. V: H. Williamson, F. Bolter 
(ur.), IPACY: implementing preventive actions for children and 
youth: a European handbook. Paris: Mission Possible.

- FRANGEŽ, D., Meško, G. Protecting children against 
violence. V: H. Williamson, F. Bolter (ur.), IPACY: implemen-
ting preventive actions for children and youth: a European 
handbook. Paris: Mission Possible.

- Aires, L., Bernik, I., MEŠKO, G. European basic security 
and safety glossary of terms. [University of Žilina], cop. 2011. 
1 optični disk (CD-ROM). 

- MEŠKO, G., Sotlar, A., Winterdyk, J. (ur.). Policing in 
Central and Eastern Europe - social control of unconventi-
onal deviance: conference proceedings. Ljubljana: Faculty of 
Criminal Justice and Security, 2011. 536 str.

- MEŠKO, G., Šifrer, J. (ur.). Raziskovalno delo sodelavcev 
Fakultete za varnostne vede: 2006-2010: (zbornik povzetkov 
raziskav). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2011. 76 str. 

- MEŠKO, G., Dimitrijević, D., Fields, C. B. (ur.). Under-
standing and managing threats to the environment in South 
Eastern Europe. Dordrecht: Springer, cop. 2011. XI, 393 str.

- Revija za kriminalistiko in kriminologijo. Meško, 
Gorazd (odgovorni urednik 2010-). Ljubljana: Republiški se-
kretariat za notranje zadeve Republike Slovenije, 1950-. ISSN 
0034-690X. 



Revija za kriminalistiko in kriminologijo / Ljubljana 63 / 2012 / 2

180

8 Pedagoško delo članov Oddelka za katedro 
in kriminologijo na Fakulteti za varnostne 
vede

Bučar-Ručman Aleš, višji predavatelj za področje krimi-
nologije, je izvedel naslednje predmete: Osnove sociologije za 
varstvoslovce, Osnove kriminologije in Sociologija.

Dobovšek Bojan, izredni profesor za področje kriminalistike, 
je izvedel naslednje predmete: Droge in kriminalitete, Odkrivanje 
izbranih oblik transnacionalne kriminalitete, Kibernetska krimi-
naliteta, Kriminalistično preiskovanje, Organizirana kriminalite-
ta, Mednarodne varnostne integracije, Nadnacionalna ogrožanja 
varnosti, Kriminaliteta, varnost in družbeni red, Kriminalistični 
vidiki odzivanja na sodobne oblike kriminalitete ter Geografski 
in politični vidiki varnostnih tveganj.

Dvoršek Anton, izredni profesor za področje kriminali-
stike, je izvedel naslednje predmete: Kriminalistično obvešče-
valna dejavnost, Kriminalistična strategija omejevanja krimi-
nalitete, kriminalistična strategija, Metodologija preiskovanja 
posameznih vrst kriminalitete ter Sodobni trendi na področju 
strategije kriminalističnega preiskovanja.

Eman Katja, asistentka za kriminologijo, je izvedla vaje 
pri predmetu Elementi kriminalitetne politike – zatiranje in 

preprečevanje kriminalitete ter zagotavljanje varnosti ter so-
delovala pri predmetu Osnove okoljske kriminalitete.

Frangež Danijela, asistentka za kriminalistiko, je izvedla 
vaje pri predmetih Kriminalistično preiskovanje, Organizirana 
kriminaliteta, Kriminalistika, Metodologija preiskovanja po-
sameznih vrst kriminalitete in Kriminalistična strategija.

Jere Maja, asistentka za kriminologijo, je izvedla vaje 
pri predmetih Elementi kriminalitetne politike – zatiranje 
in preprečevanje kriminalitete ter zagotavljanje varnosti ter 
Kriminologija.

Maver Darko, profesor za kriminalistiko, je izvedel 
naslednje predmete: Kriminalistično spoznavni proces, 
Kriminalistično preiskovanje, Kriminalistika in Policijska de-
javnost v sodobni družbi in policijsko pravo.

Meško Gorazd, profesor za kriminologijo, je izvedel na-
slednje predmete: Elementi kriminalitetne politike – zatira-
nje in preprečevanje kriminalitete ter zagotavljanje varnosti, 
Zagotavljanje javne varnosti, Osnove okoljske kriminalitete, 
Družbeno nadzorstvo, Kriminologija, Kriminaliteta, varnost 
in družbeni red ter Primerjalna kriminologija.

Zapisali Gorazd Meško, Bojan Dobovšek in Katja Eman 

V Haagu na Nizozemskem je 8. in 9. marca 2012 potekala 
konferenca o Thomasu Lubangi Dyllo, ki je prvi obdolženec 
pred stalnim Mednarodnim kazenskim sodiščem (MKS), zo-
per katerega se je glavna obravnava zaključila, v času pisanja 
tega poročila (14. marec 2012) pa je sodni senat tudi že izrekel 
obsodilno sodbo. Konferenco na predvečer razglasitve sodbe 
je organizirala Zveza študentov Mednarodnega kazenskega 
sodišča (International Criminal Court Student Network), pri-
vabila pa je avtorje prispevkov in druge udeležence s celega 
sveta. Razdeljena je bila na več vsebinskih sekcij, med njimi so 
bila predavanja uglednih posameznikov s področja mednaro-
dnega kazenskega prava (na primer predstavnik Coalition for 
International Criminal Court, največje nevladne organizacije 
na tem področju, predstavnik sklada za žrtve in tožilstva MKS, 
ameriški ambasador za mednarodno kazensko pravo itd.).

Konferenco je po pozdravnih govorih odprla Laura 
McKoy iz Melbourna s prispevkom o komplementarnosti 
MKS. To ima namreč pristojnost le takrat, ko država noče 
ali ne zmore učinkovito voditi kazenskega postopka, Rimski 

statut pa ne določa, kdaj država tega noče ali ne zmore, prav 
tako o tem še ni odločalo MKS. Avtorica je predlagala, naj bi 
MKS pri odločanju uporabilo kriterij Evropskega sodišča za 
človekove pravice, ki za morebitne kršitve človekovih pravic 
zahteva neodvisno in nepristransko učinkovito preiskavo, v 
nasprotnem primeru pa ugotovi, da je država kršila Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah. Navedla je argumente za 
tako rešitev in proti njej; prevladala je ideja, da bi bilo primer-
neje uporabiti neke obstoječe in ustaljene standarde.

Brittany Kaiser iz Južnoazijskega dokumentacijskega cen-
tra za človekove pravice v Indiji je nadaljevala s temo kom-
plementarnosti in ugotovila, da zgolj komisije za ugotavljanje 
resnice o dogodkih v oboroženih spopadih ne zadoščajo za 
učinkovit kazenski pregon kaznivih dejanj in da bi v takem 
primeru MKS prevzelo postopek. Avtorica je upoštevala 
smernice Združenih narodov za učinkovit pregon, po katerih 
ni treba upoštevati le pravnih možnosti, ampak ali je de facto 
mogoče govoriti o učinkovitem poskusu preiskave, aretacij, 
doseganja obsodb, izvršbe kazni in povrnitve škode žrtvam. 

Poročilo s konference »Lubanga: lessons learned«, 
Haag, 8. in 9. marec 2012
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Zapisi

Tarek Bilani iz Libanona je povzel izkušnje oziroma spo-
znanja, do katerih so prišli MKS in drugi udeleženci ob vode-
nju kazenskega postopka zoper Lubango. To je bil prvi posto-
pek, ki se je zaključil (ne pa tudi prvi, v katerem je bil izdan 
nalog za aretacijo; ta je bil namreč izdan zoper osumljence iz 
Ugande, med drugim tudi zoper Josepha Konyja), zato je odprl 
mnoga pravna in nepravna vprašanja, na katera je bilo treba 
najti odgovor. S tem se je oblikovala (sodna) praksa, ki bo v po-
moč pri vodenju novih postopkov. Tako avtor meni, da bi bilo 
v naslednjih postopkih treba prej vzpostaviti enote za pomoč 
žrtvam, saj je kasnejša vzpostavitev v postopku zoper Lubango 
prispevala k podaljšanju postopka. Tudi udeležba žrtev v ka-
zenskem postopku, ki jo Rimski statut prvič v zgodovini med-
narodnega kazenskega sodišča omogoča, je podaljšala posto-
pek; sporen je njen odnos do domneve nedolžnosti in včasih 
udeležba žrtev lahko uničuje delo tožilstva, zato je sodišče v 
praksi omejilo obseg sodelovanja žrtev. Druga izkušnja, ki jo 
je avtor izpostavil, je velika potreba po obveščanju (predvsem 
lokalne) javnosti o poteku postopkov in o MKS (outreach acti-
vities). V nasprotnem primeru se zdi MKS osamljen akter, ki s 
svojim delovanjem v ničemer ne vpliva na vsakdanje življenje 
lokalnega prebivalstva, med katerim so seveda tudi žrtve med-
narodnih hudodelstev. Problematični so bili tudi posredniki, 
ki jih je najelo tožilstvo, da so na terenu v Kongu preiskovali 
kazniva dejanja in opravljali druge dejavnosti. Nekatere priče 
so namreč izpovedale, da so posredniki zaradi slabega tožil-
skega nadzora vplivali na pričanje. Med glavno obravnavo so 
se namreč pokazali dvomi v njihovo integriteto, saj naj bi dolo-
čeni posredniki vplivali na mlade in ranljive priče, dovzetne za 
manipulacije. Zaradi nezanesljivosti je sodni senat celo izločil 
izjave treh prič in okrcal tožilstvo, da ni primerno nadziralo 
svojih posrednikov ter da ni preverjalo resničnosti izjav prič, 
s čimer je povzročilo procesne zaplete in zavlačevalo kazenski 
postopek. Še več, sodni senat je menil, da gre pri tem lahko za 
kaznivo dejanje zoper pravosodje po 70. členu Rimskega statu-
ta (vplivanje na priče) in da senat posreduje tožilstvu potrebne 
podatke za začetek preiskavo teh kaznivih dejanj. Zadnje dej-
stvo, ki ga je avtor izpostavil v svojem prispevku, je problem 
razkritja dokaznega gradiva, s katerim sta se soočila tožilstvo 
in predobravnavni senat. Tožilec namreč ni smel razkriti po-
tencialno razbremenilnih dokazov in dejstev, ker je z dokazni-
mi viri sklenil dogovore o zaupnosti, ki so mu to preprečevali. 
Zaplet je privedel celo do zaustavitve postopka in skorajšnje 
izpustitve obdolženca. Predobravnavni senat je sklenil, da bo 
sam odločil, ali gre res za take dokaze ali ne, in ko mu je bilo 
to omogočeno, je odobril nadaljevanje postopka, zaradi zaščite 
dokaznih virov pa omogočil razkritje dokazov v povzetkih in 
ne v celotni obliki.

Naslednji sklop prispevkov se je osredotočal na otroke 
vojake in njihovo uporabo v oboroženih spopadih. Lubanga 
je bil namreč obtožen in obsojen za vojno hudodelstvo nova-

čenja in uporabe otrok, mlajših od 15 let, v nemednarodnem 
oboroženem spopadu. Kljub številnim kritikam tožilstvo ni 
razširilo obtožnice na spolno nasilje, ki se je dokazano izvaja-
lo nad temi otroki. Rosemary Grey iz Novega južnega Walesa 
je sicer potrdila, da je tožilstvo v obtožnici navajalo dejstva, iz 
katerih je bila spolna zloraba razvidna, da pa ni tega opredeli-
lo z novo točko v obtožnici. Spolno zlorabo je uporabilo le kot 
okoliščino, ki je vplivala na uporabo teh otrok v oboroženih 
spopadih. Ellie Smith se je osredotočila na preiskovanje posil-
stva v mednarodnem kazenskem pravu, kjer je spolno nasilje 
opredeljeno kot izvršitveno ravnanje genocida (tudi v prime-
ru Akayesu Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando), 
vojnega hudodelstva ali hudodelstva zoper človečnost. 

Sama sem na konferenci predstavila prispevek o krivdi, 
pravni zmoti in uporabi le-teh v primeru Lubanga. V postop-
ku izpodbijanja obtožnice se je Lubanga namreč skliceval, 
da ni vedel, da je novačenje in uporaba otrok, mlajših od 15 
let, kaznivo dejanje po Rimskem statutu. To je pravna zmota, 
ki pa je v skladu z Rimskim statutom nerelevantna. Pravno 
zmoto je mogoče upoštevati le, kadar izključi krivdo, zato je 
za njen učinek in obseg treba upoštevati ureditev krivde, ure-
ditev zmote in nenazadnje ureditev odgovornosti za kaznivo 
dejanje na ukaz nadrejenega, ki v Rimskem statutu predstavlja 
posebno obliko pravne zmote. 

Naslednji prispevek o doktrini skupnega hudodelskega 
podviga je pripravil Hassan Ahmad. MKS sicer ni uporabilo 
te doktrine, ampak sostorilstva, ki pa sta po avtorjevem mne-
nju enako obsežna, le da skupni hudodelski podvig temelji na 
subjektivnem pristopu, sostorilstvo pa na objektivnem, saj je 
pomemben predvsem nujen oziroma odločilen prispevek so-
storilca k izvršitvi kaznivega dejanja. Lubanga je bil obsojen 
tudi kot sostorilec pri kaznivem dejanju novačenja in uporabe 
otrok, mlajših od 15 let, v oboroženih spopadih. 

Naslednja sekcija se je osredotočila na položaj žrtev. Po 
mnenju Erice Maylee s Central Michigan University je resto-
rativna pravičnost dodatni argument za aktivno sodelovanje 
žrtev v kazenskem postopku, kar omogoča tudi Rimski statut. 
Predstavniki žrtev so že večkrat doslej pozitivno vplivali na 
tek postopkov. Včasih so od žrtev dobili natančnejše odgovore 
kot tožilstvo, po drugi strani pa so skušali doseči tudi dodatne 
obtožnice zoper Lubango za spolno nasilje. Sodni senat lahko 
namreč spremeni pravno kvalifikacijo kaznivih dejanj na pod-
lagi dejstev v obtožnici, a to ne sme pomeniti navajanja novih 
dejstev. Predstavniki žrtev so skušali doseči tako spremembo, 
a je pritožbeni senat predlog zavrnil, ker bi te nove kvalifikacije 
pomenile ugotavljanje novih dejstev, ki jih ni v obtožnici. 

Francesca Maria Benvenuto (Seconda Universita degli 
studi di Napoli / Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) si je 
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v svojem prispevku zastavila vprašanje, ali imajo žrtve pravi-
co do sojenja. Do odgovora se je skušala dokopati z analizo 
pravic, ki jih imajo žrtve v postopku pred MKS. Ugotovila je, 
da žrtev ne more zahtevati ali doseči uvedbe postopka, saj ni 
med pooblaščenimi predlagatelji. Prav tako ne more naspro-
tovati odločitvi tožilca, da ne začne postopka, lahko pa mu 
prepreči konec postopka, čeprav je končna odločitev vedno v 
rokah senata. Po avtoričinem mnenju žrtev tako nima pravice 
do postopka, ampak le pravico do dostopa do sodišča. 

Michael Liu z Remnin University (Kitajska) je v svojem 
prispevku opredelil, kdo je žrtev, ki ima pravico sodelovati v 
postopku pred MKS. To je lahko samo fizična oseba, ki ji je 
nastala škoda s kaznivim dejanjem iz pristojnosti MKS in pri 
kateri obstaja vzročna zveza med tem kaznivim dejanjem ter 
škodo. Pritožbeni senat je odločil, da gre pri tem lahko samo 
za tista kazniva dejanja, ki se jih dejansko obravnava na so-
jenju. Odgovor na vprašanje, ali ima pravico do zastopstva v 
postopku tudi mrtva žrtev, pa ni enoznačen. Določeni senati 
so temu pritrdili, drugi nasprotovali, tako da je pravna situa-
cija še nejasna. 

Zanimivo je bilo tudi vmesno predavanje Vedrane 
Mladine iz urada tožilca, ki sodeluje s preiskovalci kot psiho-
loginja in jim pomaga pri zasliševanju žrtev, in Kristine Kalla, 
vodje sklada za žrtve. Ta sklad je novost v okviru MKS, omo-
gočal pa naj bi povrnitev škode žrtvam konkretnih kaznivih 
dejanj, za katera je obdolženec obsojen, in pomoč vsem dru-
gim žrtvam kaznivih dejanj v določenih situacijah (na primer 
v Kongu). Pomoč je precej širša in trenutno ima sklad za žrtve 
na primer v Ugandi in Kongu 34 različnih projektov, ki obse-
gajo psihično (svetovanje) in fizično rehabilitacijo (operacije) 
ter materialno pomoč. O tem, kako, komu in na kakšen način 
se bo povrnila škoda žrtvam konkretnih kaznivih dejanj, za 
katera je bil Lubanga obsojen, pa bo sodni senat odločil po-
sebej. Senat je že izrekel krivdorek, še istega dne pa je izdal 
tudi ukaz o časovnem poteku izreka kazni in povrnitve škode 
žrtvam. Glede povrnitve škode je tako senat naložil tajništvu 
in skladu za žrtve, naj pripravita javni verziji prvega in dru-
gega poročila o povrnitvi škode žrtvam, stranke in vsi dru-
gi udeleženci postopka pa naj predložijo svoja videnja glede 
naslednjih vprašanj: ali naj bo povrnitev škode kolektivna ali 
individualna, komu naj se povrne škoda in na podlagi katere-
ga kriterija, ali naj senat naloži povrnitev škode obdolžencu 
samemu ali skladu za žrtve in ali bodo zahtevali strokovnega 
izvedenca za ugotavljanje dejstev, relevantnih za povrnitev 
škode. Seveda pa bo vsebina obsodilne sodbe vplivala na po-
vrnitev škode, saj bo v tem primeru mogoče povrniti škodo le 
žrtvam novačenja in uporabe otrok vojakov, ne pa tudi na pri-
mer žrtvam spolnega nasilja, kar lahko med prebivalci Konga 
povzroči nove zamere. 

Med zadnjimi je imel predavanje Salvador Guerrero. 
Tema njegovega prispevka je bila izločitev nezakonitih do-
kazov v postopku pred MKS. Tudi ta postopkovna tema se 
počasi prebija iz nacionalnega prava v mednarodno kazensko 
pravo. Z izločitvijo nezakonitih dokazov se zagotavlja pravi-
co do poštenega sojenja, Rimski statut pa, tako kot že MKSJ 
pred njim, ni uredil doslednega pojmovanja ekskluzije, v skla-
du s katerim je treba izločiti vsak nezakonit dokaz, ampak se 
je odločil za utilitaristični koncept, po katerem izloči le tisti 
dokaz, ki pomeni kršitev Rimskega statuta ali temeljne člove-
kove pravice in ki povzroči dvom v zanesljivost dokaza ali pa 
bi njegova uporaba ogrozila integriteto postopka. Gre torej za 
tehtanje med varovanjem človekovih pravic in ugotavljanjem 
resnice. Tako usmeritev je potrdil tudi predobravnavni senat 
v zadevi Lubanga, ko je odločal o morebitni izločitvi doka-
zov, pridobljenih s hišno preiskavo v Kongu, ki jo je sodišče v 
Kongu razglasilo za nezakonito. V tem primeru senat dokazov 
namreč ni izločil, ker ni šlo za kršitev pravic obdolženca, am-
pak tretjih oseb, prav tako pa kršitve pravic po mnenju senata 
niso bile tako hude, da bi ogrozile integriteto postopka ali za-
nesljivost dokaza. 

Datum konference ne bi mogel biti bolje zastavljen. Pet 
dni po njenem zaključku je namreč sodni senat št. 1 MKS raz-
glasil obsodilno sodbo zoper Lubango in ga obsodil za sosto-
rilstvo pri vojnem hudodelstvu novačenja in uporabe otrok, 
mlajših od 15 let, v nemednarodem oboroženem spopadu. 
Izkazalo se je, da so udeleženci konference zaznali večino pro-
blematik, ki jih je kasneje izpostavil sodni senat v svoji sodbi. 
Tako je na primer tudi on opozoril na nenadzorovano upo-
rabo posrednikov, osredotočil pa se je na vprašanje udeležbe, 
opredelitve oboroženih spopadov, krivde itd.

Konferenca in predvsem razglasitev sodbe sta tudi poka-
zali, da je postopek zoper Lubango kljub bogatim izkušnjam 
v ad hoc sojenjih tlakoval pot novemu kazenskemu postopku 
pred novim mednarodnim forumom in da so se njegovi ude-
leženci soočali z novimi (pravnimi) vprašanji ter s tem obliko-
vali mnoge izkušnje za vodenje novih postopkov pred MKS. 

Doc. dr. Sabina Zgaga 
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Fakulteta za varnost iz Skopja je 25. in 26. maja 2012 na 
Ohridu organizirala že tretjo znanstveno konferenco:»Security 
and Euro-atlantic perspectives of the Balkans. Konferenca je 
bila po pozdravnih govorih razdeljena v štiri sekcije:

- evroatlantske integracije in perspektive Balkana;
- izobraževanje policije in drugih varnostnih agencij, po-

licijska znanost;
- krizni management - izziv varnosti;
- kriminologija, policija, kriminalistika in druge, z njimi 

povezane znanosti.

Sama sem se udeležila zadnje sekcije, ki jo je odprl Oliver 
Bačanović s prispevkom o nezakoniti posvojitvi kot obliki 
trgovanja z otroki. Glavna predavateljeva teza je bila, da ni 
vsaka nezakonita posvojitev že trgovanje z otroki. Če je bila 
posvojitev nezakonita, vendar je bila izvedena z namenom 
ustvarjanja resničnega odnosa roditelj – otrok, naj se le-ta 
legalizira, če ni drugih pravnih ovir. Če pa gre le za zlorabo 
otrok, to ni v otrokovo korist in je treba otroka vrniti v rodno 
državo. V zvezi s tem pojavom se v Makedoniji pojavlja izraz 
»baby mafia«, ki ima dva pomena: izvajanje nezakonitih po-
svojitev kot oblike trgovanja z otroki in izrabljanje otrok za 
kaznive namene (pornografija, itd.). 

Sama sem nato predstavila prispevek o kazenskopravnih 
vprašanjih slovenskih vojaških misij v tujini. Slovenska vplete-
nost v EU ali NATO vojaških misijah v tujini je prinesla veliko 
zanimivih izzivov za slovensko kazensko pravo. Najprej se, na 
primer, zastavi vprašanje, katera država je pristojna za domnev-
no kaznivo dejanje, potem, katero definicijo kaznivega dejanja 
je treba uporabiti (običajno kaznivo dejanje ali mednarodno 
hudodelstvo). S stališča kazenskega procesnega prava je zlasti 
pomembno, kdo ima pristojnosti redne policije v predkazen-
skem postopku, kako je z izvajanjem pooblastil preiskovalnega 
sodnika in tožilca, ker nista (vedno) navzoča na vojaški misiji. 

Marjan Nikolovski je predstavil svoj pogled na nov kon-
cept kazenskega postopka. Najnovejša novela makedonskega 
zakona o kazenskem postopku, ki sicer še ni stopila v veljavo, je 
namreč črtala sodno preiskavo in preiskovalnega sodnika ter s 
tem korenito spremenila zasnovo kazenskega postopka. Novela 
je poudarila tudi načelo oportunitete, ki po avtorjevem mnenju 
omogoča bolj osredotočen pregon organizirane kriminalitete.

Mile Sikman je imel prispevek o načrtu integritete kot 
novi obliki boja zoper korupcijo. Načrt integritete naj bi se 

tako pridružil kaznovanju korupcije. BIH na ta način uvaja 
sistemski boj proti korupciji. Zanimivo je tudi, da so v BIH 
korupcijska kazniva dejanja urejena ločeno; tista v javnem 
sektorju so urejena na ravni BIH, v zasebnem sektorju pa na 
ravni entitet. 

Miodrag Labovic je predstavil makedonsko ureditev ci-
vilne konfiskacije. Makedonija je leta 2009 uvedla konfiska-
cijo premoženja nezakonitega izvora, zaseg pa se izvaja izven 
kazenskega postopka. Zakonodaja ureja celotno ureditev: po-
sredovanje podatkov, mednarodno sodelovanje, pridobivanje 
podatkov, začasno zavarovanje odvzema premoženja in upra-
vljanje s tem premoženjem. V zvezi s tem se je na konferenci 
pojavila ideja, da bi nekaj tega premoženja dobile žrtve kazni-
vih dejanj in ne le država.

Lana Milivojević Antoliš je predstavila spremembe hrva-
ške materialne zakonodaje zaradi implementacije evropske 
zakonodaje. Na Hrvaškem je bil prvi samostojni Kazenski 
zakonik sprejet leta 1997, nato pa je bil večkrat spremenjen, 
2009 pa je začela delovati delovna skupina za pripravo popol-
noma novega zakona, ki je bil objavljen 2011 in bo začel veljati 
s 1. januarjem 2013. Ta zakon prinaša veliko sprememb, tako 
v splošnem kakor tudi v posebnem delu zakonodaje. Nanj so 
močno vplivale nemška, švicarska in avstrijska zakonodaja. V 
splošnem delu je tako spremenjena definicija otroka, ki po no-
vem sledi Konvenciji OZN o pravicah otrok in pomeni vsako 
osebo do 18 let. Zato je iz kazenskopravne zakonodaje izginil 
izraz mladoletnik. V posebnem delu pa je med drugim pri-
šlo do popolne implementacije vseh relevantnih terorističnih 
kaznivih dejanj (terorizem, rekrutiranje in usposabljanje za 
terorizem, javno ščuvanje, financiranje terorizma, združevanje 
za terorizem), pranja denarja, suženjstva in trgovanja z ljudmi.

Josip Pavliček je govoril o kriminoloških značilnostih 
ubojev ter poskusov ubojev policistov. Na Hrvaškem je bilo 
v zadnjih 12 letih 8 ubojev in 80 poskusov uboja policista. 
Napad je bil največkrat izvršen z osebnim vozilom pri izva-
janju uradnih nalog, saj je bil glavni motiv teh napadov, da bi 
se storilec izognil postopku za kaznivo dejanje ali prekršek. 
V povprečju je šlo za mladega moškega, ki se je zavedal, da 
napada policista, ker je le-ta nosil uniformo ali pa se je pred-
stavil kot policist. Praviloma je šlo tudi za povratnika nizkega 
socialnega statusa pod vplivom nedovoljenih substanc.

Ksenija Butorac je govorila o aktivni kriminalni karieri in 
ugotovila, da se največji odstotek kaznivih dejanj zgodi med 

Poročilo s konference »Security and Euro-atlantic perspectives of 
the Balkans«, Ohrid, 25. in 26 maj 2012
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24. in 35. letom storilčeve starosti, do prve obsodbe pride v 
skoraj 40 % primerov med 10. in 18. letom, povprečna krimi-
nalna kariera pa traja 8,5 let. Zlasti zadnje dejstvo bi bilo po 
avtoričinem mnenju treba upoštevati pri odmeri kazni. 

Milan Žarkovič je predstavil srbsko ureditev varovanja 
prič, zlasti tehtanje med pravico do poštenega postopka, ki jo 
zagotavlja tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah, in 
pravico priče do anonimnosti. V povezavi s tem je še posebej 
zanimivo dejstvo iz srbske ureditve, da mora tožilstvo vsaj 15 
dni pred začetkom glavne obravnave razkriti identiteto priče 
obrambi, kar jo lahko spravi v nevarnost. Take rešitve pri nas 
recimo ne poznamo, saj naš zakon omogoča (pod določenimi 
pogoji) popolno anonimnost priče. 

To je samo nekaj zanimivih prispevkov s te konference, ki 
je zbrala na kup predstavnike fakultet za varnost iz različnih 
držav nekdanje Jugoslavije in z različnimi sekcijami omogo-
čila obravnavo različnih vidikov tega vprašanja. Predstavljeni 
prispevki kažejo na to, da se vse države spopadajo z bolj ali 
manj podobnimi vprašanji in dilemami; organizirani krimi-
nal, korupcija, odvzem premoženja in spremembe zakono-
daje. Zato tako srečanje omogoča tudi izmenjavo izkušenj in 
idej, ki so lahko koristne tudi v drugih sistemih. 

Doc. dr. Sabina Zgaga, Fakulteta za 
varnostne vede, Univerza v Mariboru
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