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

     Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze 
v Ljubljani (v nadaljevanju inštitut) deluje pravno organiza-
cijsko kot samostojni zavod po zakonu o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/94-odločba US in 8/96) in po zakonu o raz-
iskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list l. RS, št. 96/02, 
115/05, 112/07, 9/11). Temeljna dejavnost inštituta je razisko-
valna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in hu-
manistike (standardna klasifikacija dejavnosti 72.200).

Inštitut je ustanovila Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 
s sklepom Fakultetnega sveta Pravne fakultete z dne 20. junija 
1958 (odločba štev. 12/58-19 z dne 14. 10. 1958) kot znanstve-
ni zavod, z določbo, da se šteje kot datum ustanovitve inštituta 
1. julij 1958. Senat Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je 15. 
junija 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 Univerze v 
Ljubljani.

Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v 
okviru registrirane dejavnosti samostojno z vsemi pravicami 
in obveznostmi brez omejitev. Kadar inštitut opravlja javno 
službo na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti na 
podlagi koncesije po sklepu Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, ima po 36., 37. in 38. členu 
zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 96/02, 115/05, 112/07, 9/11) status zavoda s pravico jav-
nosti. V okviru registrirane dejavnosti inštitut izdaja knjige, 
revije, znanstveno periodiko, izvaja strokovno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje ter opravlja dejavnost javne 
specializirane knjižnice.

    
2 Organi inštituta in njihovo delo v letu 2012

Upravni odbor (predsednik izr. prof. dr. Vladimir Simič, 
namestnik predsednika Igor Bele): je imel eno sejo, na kateri 
je obravnaval poročilo o delu in zaključni račun inštituta za 
leto 2011 ter program dela in finančni načrt inštituta za leto 
2012.

Znanstveni svet (predsednik doc. dr. Aleš Završnik, na-
mestnik predsednika izr. prof. dr. Matjaž Ambrož): je imel pet 

sej, na katerih je razpravljal o znanstveno-raziskovalnem delu, 
organizaciji znanstvenih sestankov, konferenc in seminarjev, 
izdaji monografij ter objavah znanstvenih prispevkov delav-
cev inštituta v znanstvenih revijah doma in po svetu. 

Direktor je izr. prof. dr. Matjaž Jager.

3 Delavci inštituta

Na začetku leta 2012 je bilo zaposlenih dvaindvajset de-
lavcev: dvanajst delavcev je bilo zaposlenih s polnim delov-
nim časom (as. dr. Vasja Badalič, knjižničarka Barbara Bizilj, 
izr. prof. dr. Matjaž Jager, izr. prof. dr. Zoran Kanduč, mladi 
raziskovalec mag. Ciril Keršmanc, mladi raziskovalec Aljoša 
Kravanja, as. dr. Mitja Muršič, redni prof. dr. Dragan Petrovec, 
redna prof. dr. Renata Salecl, koordinatorka projekta Tjaša 
Tomažin, knjižničarka Ana Volovlek, doc. dr. Aleš Završnik); 
ena delavka je bila zaposlena s polovičnim delovnim časom 
(mlada raziskovalka Mojca Mihelj Plesničar); en delavec je 
bil zaposlen s krajšim delovnim časom dvanajst ur na teden 
(znanstveni sodelavec dr. Aleš Bunta), osem delavcev je bilo v 
dopolnilnem delovnem razmerju za največ osem ur na teden 
(izr. prof. dr. Matjaž Ambrož, izr. prof. dr. Katja Filipčič, doc. 
dr. Primož Gorkič, as. dr. Saša Kmet, redni prof. dr. Damijan 
Korošec, dokumentalistka Alenka Peterka, redna prof. dr. 
Katja Šugman Stubbs, doc. dr. Sabina Zgaga).

    
V letu 2012 so se zgodile naslednje kadrovske spre-

membe: 

- Dne 24. 1. je Senat Univerze v Ljubljani izvolil izr. prof. 
dr. Dragana Petrovca v naziv rednega profesorja za področje 
kriminologije.

- Dne 31. 3. je prenehalo dopolnilno delovno razmerje 
dokumentalistki Alenki Peterka.

- Dne 31. 7. je prenehalo redno delovno razmerje s pol-
nim delovnim časom Tjaši Tomažin. 

  - Dne 31. 8. je prenehalo redno delovno razmerje s pol-
nim delovnim časom as. dr. Mitji Muršiču.

Na koncu leta 2012 je bilo na inštitutu zaposlenih de-
vetnajst delavcev: deset delavcev je bilo zaposlenih s polnim 
delovnim časom (as. dr. Vasja Badalič, knjižničarka Barbara 
Bizilj, izr. prof. dr. Matjaž Jager, izr. prof. dr. Zoran Kanduč, 
mladi raziskovalec mag. Ciril Keršmanc, mladi raziskovalec 
Aljoša Kravanja, redni prof. dr. Dragan Petrovec, redna prof. 
dr. Renata Salecl, knjižničarka Ana Volovlek, doc. dr. Aleš 
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Završnik); ena delavka je bila zaposlena s polovičnim delov-
nim časom (mlada raziskovalka Mojca Mihelj Plesničar), en 
delavec je bil zaposlen s krajšim delovnim časom dvanajst ur 
na teden (znanstveni sodelavec dr. Aleš Bunta), sedem delav-
cev je bilo v dopolnilnem delovnem razmerju za največ osem 
ur na teden (izr. prof. dr. Matjaž Ambrož, izr. prof. dr. Katja 
Filipčič, doc. dr. Primož Gorkič, as. dr. Saša Kmet, redni prof. 
dr. Damijan Korošec, redna prof. dr. Katja Šugman Stubbs, 
doc. dr. Sabina Zgaga).

4 Raziskovalno delo inštituta  
 
V letu 2012 je bil končan raziskovalni projekt:   

- Sistemsko soočanje z nasiljem v družini – usposablja-
nje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (za pro-
jekt je bila sklenjena pogodba z Ministrstvom za šolstvo in 
šport RS s sofinanciranjem EU v obdobju od 20. 8. 2010 do 31. 
7. 2012, projekt je vodil as. dr. Mitja Muršič).

   
V letu 2012 so se nadaljevali naslednji raziskovalni pro-

grami, projekti in doktorske teme: 

- Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje 
in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnolo-
ške družbe (program financira Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost RS v okviru dodeljene koncesije v obdobju od 1. 1. 
2009 do 31. 12. 2014, programsko skupino vodi redna prof. 
dr. Renata Salecl). 

- Pravo in možgani – kriminološka, filozofska in psi-
hoanalitična dognanja o subjektu v dobi nevro-znanosti 
(temeljni raziskovalni projekt financira Javna agencija za raz-
iskovalno dejavnost RS, projekt vodi redna prof. dr. Renata 
Salecl, trajanje projekta od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2014).

- Tehnično okrepljeno nadzorovanje in boj zoper kri-
minaliteto: etični, pravni in kriminološki vidiki porajajo-
čih se detekcijskih in nadzornih tehnologij (podoktorski 
temeljni raziskovalni projekt vodi doc. dr. Aleš Završnik, 
projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, 
trajanje projekta od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2013).

- Odločanje o sankciji v kazenskem postopku: primer-
jalnopravni in kriminološki vidiki (doktorska tema mla-
de raziskovalke Mojce Mihelj Plesničar na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani, mentorica redna prof. dr. Katja Šugman 
Stubbs, somentorica redna prof. dr. Renata Salecl).

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

5 Mednarodno znanstvenoraziskovalno sode-
lovanje 

   
- Mednarodno bilateralno znanstvenoraziskovalno so-

delovanje med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško 
v okviru projekta, ki ga izvaja Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z naslovom: »Družbeno 
nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje 
viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke tržne družbe« 
(štev. projekta BI-NO/11-12-009, čas sodelovanja od 1. 1. 
2011 do 31. 12. 2012, nosilka sodelovanja je redna prof. dr. 
Renata Salecl). Sodelovanje je sofinancirala Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. V okviru bilate-
ralnega projekta je v času od 4. 6. do 21. 6. 2012 Norveško 
obiskal doc. dr. Aleš Završnik. 

- Mednarodno bilateralno znanstvenoraziskovalno sode-
lovanje med Republiko Slovenijo in ZDA na projektu, ki ga 
izvaja Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze 
v Ljubljani z naslovom:  »Družbeno nadzorstvo, kazensko-
pravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kon-
tekstu visoko tehnološke tržne družbe« (štev. projekta BI-
US/09-12-006, čas sodelovanja od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2012). 
Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejav-
nost Republike Slovenije (potne stroške in dnevnice razisko-
valcem v tuji državi). V okviru bilateralnega sodelovanja je 
voditeljica programske skupine redna prof. dr. Renata Salecl 
od 18. 1. do 28. 2. 2012 obiskala ZDA in imela v tem času 
predavanja na Univerzi v Chicagu in na Cardozo School of 
Law v New Yorku. Z ameriškim partnerjem prof. Caryem 
Federmanom (Department of Justice Studies, Monclaire State 
University, New Jersey) sta nadaljevala delo na bilateralnem 
projektu o forenziki in psihoanalizi. V času obiska je predsta-
vila strokovni javnosti ameriško verzijo svoje knjige »Choice« 
ter imela več intervjujev. 

- Mednarodno bilateralno znanstvenoraziskovalno sode-
lovanje med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko v letih 
2011–2012 (projekt št. BI-DK/11-12-004) v okviru razisko-
valnega programa, ki ga izvaja Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z naslovom: »Družbeno 
nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje 
viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke tržne družbe«. 
Bilateralno sodelovanje je sofinancirala Javna agencija za razi-
skovalno dejavnost Republike Slovenije. V okviru bilateralne-
ga sodelovanja se je redna prof. dr. Renata Salecl od 18. do 21. 
1. 2012 v Kopenhagnu udeležila letnega kongresa sociologov 
Kraljevine Danske, na katerem je imela uvodno vabljeno pre-
davanje z naslovom: »Problematika identifikacije posamezni-
kov z ideologijo in o naravi sodobnih uporov novim centrom 
moči v post-industrijski družbi«. Istočasno je na Danskem pri 
založbi Aarhus University Press izšla njena knjiga »Izbira«, 
zato je imela več intervjujev o svoji knjigi.
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- Mednarodno bilateralno znanstvenoraziskovalno sode-
lovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino 
(štev. BA/12-13-004, trajanje od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013, 
voditeljica slovenskega sodelovanja je redna prof. dr. Renata 
Salecl). Sodelovanje sofinancira Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije.

- Mednarodno znanstvenoraziskovalno sodelovanje pri 
mednarodnem projektu COST ACTION ISO801 (European 
Cooperation in the Fild of Scientific and Technical Research 
– Evropski program znanstvenega in tehnološkega sodelova-
nja): »Cyberbullying: coping with negative and enhancing uses 
of new technologies, in relationship in educational settings« 
(Vrstniško nasilje v kibernetskem prostoru: obvladovanje ne-
gativnih in pospeševanje pozitivnih uporab novih tehnologij, 
v povezavi z izobraževalnim okoljem«. Projekt je sofinancirala 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
(slovenski del projekta je vodil doc. dr. Aleš Završnik, projekt 
traja od 21. 10. 2011 do 22. 10. 2012). 

- Mednarodno znanstvenoraziskovalno sodelovanje 
pri mednarodnem projektu COST LiSS ISO807 (European 
Cooperation in the Fild of Scientific and Technical Research 
– Evropski program znanstvenega in tehnološkega sodelova-
nja): »Living in surveillance societies« (Življenje v družbah 
nadzora).  Projekt je sofinancirala Javna agencija za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije (slovenski del projekta je 
vodil doc. dr. Aleš Završnik, trajanje projekta od 21. 10. 2011 
do 22. 10. 2012). 

6 Knjižnica in dokumentacija (Podatke je zbra-
la knjižničarka in dokumentalistka Barbara 
Bizilj)

V letu 2012 se je knjižnični sklad povečal za 258 enot (201 
knjiga in 57 letnikov revij). Ob koncu leta 2012 je sklad gradi-
va, obdelanega v sistemu COBISS, obsegal 9.239 enot, od tega 
5.195 monografij, 326 naslovov revij in 3.043 člankov. Celoten 
knjižnični sklad obsega približno 25.000 enot gradiva. 

Knjižnico je v letu 2012 obiskalo 1.753 uporabnikov, kar 
je približno 60 % več kot prejšnje leto. Prav tako se je pove-
čala izposoja vseh knjižničnih enot, izposojenih je bilo 3.260 
monografij in 1.296 serijskih publikacij, kar je 40 % več kot v 
letu 2011.

Knjižnico uporabljajo raziskovalci inštituta, delavci in 
študentje fakultet, visokih in višjih šol ter drugi uporabniki. 
Knjižnica deluje kot aktivna članica v sistemu vzajemne ka-
talogizacije COBISS in redno vnaša v vzajemno bazo podatke 
o novih knjigah, revijah ter bibliografskih enotah delavcev 
inštituta.

7 Udeležba delavcev inštituta na kongresih, 
konferencah, posvetovanjih ter na strokovnih 
in znanstvenih sestankih doma in v tujini

  
Matjaž Ambrož
- Dne 14. 5. se je v Portorožu udeležil »Dnevov prekr-

škovnega prava«, ki sta jih organizirali GV Založba in Pravna 
fakulteta Univerze v Ljubljani. Sodeloval je z referatom 
»Odgovornost za prekršek« in vodil sekcijo, na kateri je imel 
prispevek »Vpliv novele KZ-1B na obravnavanje prekrškov«.

- Dne 15. 5. se je v Ljubljani udeležil »Izobraževalnega 
dneva slovenskega sodniškega društva«, ki sta ga organizirala 
Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pra-
vosodje in javno upravo Republike Slovenije in Slovensko so-
dniško društvo. Sodeloval je s predavanjem: »Novosti KZ-1B 
na področju neprištevnosti, skrajne sile in udeležbe«.

- Dne 20. 6. se je v Ljubljani udeležil »Okrogle mize ob 
deseti obletnici delovanja Mednarodnega kazenskega sodi-
šča« in imel prispevek: »Ocena Rimskega statuta in njego-
vih materialnopravnih pravil«. Okroglo mizo je organiziralo 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.  

- Od 26. 9. do 4. 10. se je v Istanbulu (Turčija) udeležil kon-
ference z naslovom: »2nd International Crime&Punishment 
Film Festival«. Konferenco je organizirala Pravna fakulteta 
državne Univerze v Istanbulu. Skupaj z izr. prof. dr. Katjo 
Filipčič je predstavil referat z naslovom: »Prevention of family 
violence against women in Slovenia«.

- Od 11. do 12. 10. se je v Portorožu udeležil »Dnevov slo-
venskih pravnikov« v organizaciji GV Založbe in Zveze dru-
štev pravnikov Slovenije. Imel je referat z naslovom: »Možgani 
in kaznovalno pravo: česar v storilčevi glavi ne najdemo, mu 
pač pripišemo?«.

- V dnevih 20. 11. in 29. 11. se je na Čatežu udeležil 
»Kazenskopravne sodniške šole« v organizaciji Centra za iz-
obraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje in 
javno upravo Republike Slovenije in imel  predavanje z na-
slovom: »Instituti splošnega dela KZ skozi prakso slovenskih 
sodišč.«

- Dne 3. 12. je na Čatežu sodeloval na »Izobraževalnih to-
žilskih dnevih«, ki jih je organiziral Center za izobraževanje 
v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje in javno upravo 
Republike Slovenije in imel predavanje z naslovom: »Instituti 
splošnega dela KZ skozi prakso slovenskih sodišč«.

- Dne 5. 12. se je na Čatežu udeležil 5. konference kazen-
skega prava in kriminologije, ki jo je organizirala GV Založba. 
Imel je prispevek z naslovom: »Nekatere materialnopravne di-
leme pri spolni delikvenci«.

- Dne 6. 12. je imel na Pravni fakulteti državne Univerze 
v Skopju (Makedonija) gostujoče predavanje z naslovom: 
»Prava zatvorenika u judikaturi Evropskog suda za ljudska 
prava«.
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Vasja Badalič
- Dne 18. 6. se je v Ljubljani udeležil okrogle mize »O mi-

grantskem delavstvu«, ki sta jo organizirala Slovenska filan-
tropija in Zavod Voluntariat. Sodeloval je v razpravi.

- Dne 21. 11. je bil v knjižnici v Velenju glavni akter 
»Humanističnega večera z dr. Vasjo Badaličem« in sodeloval 
v razpravi.  

Aleš Bunta
- Dne 12. 10. se je v Aarhusu (Danska) udeležil konference 

na temo: »The other subject«, ki jo je organiziral Department 
of Culture and Society Aarhus in imel vabljeno predavanje 
(key note speaker) z naslovom: »A/Cogito, stupidity: Deleuze, 
Descartes and Erasmus of Rotterdam«.

Primož Gorkič
- Dne 15. 5. se je na Brdu pri Kranju udeležil 

»Izobraževalnega dneva Slovenskega sodniškega društva« in 
imel predavanje z naslovom: »Vpliv sprememb ZKP-K na ka-
zensko-procesno dokazno pravo«.

- 21. in 28. 11. je sodeloval na Čatežu na Kazenskopravni 
sodniški šoli, ki jo je organiziral Center za izobraževanje v 
pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje in javno upravo 
Republike Slovenije s predavanjem: »Dokazovanje v kazen-
skem postopku«.

- 4. in 5. 10. se je v Ljubljani udeležil posveta na temo: 
»Zloraba otrok na spletu in e-storilci: Zmoremo ukrepati?« 
Posvet so organizirali Spletno oko – Center za varnejši inter-
net Slovenije, Uprava kriminalistične policije Generalne po-
licijske uprave pri Ministrstvu za notranje zadeve Republike 
Slovenije in Združenje za informatiko in telekomunikacije pri 
Gospodarski zbornici Slovenije. Imel je predavanje z naslo-
vom: »Pravni vidiki preiskovanja in dokazovanja zlorab otrok 
s pomočjo informacijskih ali komunikacijskih tehnologij«.

- Od 11. do 12. 10. se je v Portorožu udeležil »Dnevov slo-
venskih pravnikov« v organizaciji GV Založbe in Zveze dru-
štev pravnikov Slovenije. Imel je referat z naslovom: »Nova 
ravnotežja med organi kazenskega postopka po ZKP-K«.

Katja Filipčič
- Dne 30. 3. se je na Bledu udeležila 23. srečanja ravnate-

ljev osnovnih šol v organizaciji Didakte Ljubljana z naslovom 
“Osnovna šola na Slovenskem”. Na srečanju je imela predava-
nje z naslovom: «Obravnavanje nasilja v družini v vzgojno-
-izobraževalnih zavodih«. 

- Od 3. do 6. 5. se je v Greifswaldu (Nemčija) udeležila znan-
stvene konference z naslovom »Restorative justice in Europe« 
v organizaciji Univerze v Greifswaldu in predstavila referat: 
»Restorative justice elements in Slovenian criminal law«.

- Dne 14. 5. se je v Portorožu udeležila konference z na-
slovom »Dnevi prekrškovnega prava«, ki sta jo organizirali 

GV Založba in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Vodila 
je sekcijo »Obravnavanje mladoletnih storilcev prekrškov – 
de lege lata«, na kateri je predstavila prispevek z naslovom: 
»Zakon o obravnavanju mladoletnih prestopnikov«.

- Dne 5. 6. je v Ljubljani na konferenci »(O)krog nasilja v 
družini in šoli«, ki jo je organiziral Inštitut za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, imela plenarno pre-
davanje z naslovom: »Kako skleniti krog okrog nasilja«.

- Od 26. 9. do 4. 10. se je v Istanbulu (Turčija) udeležila kon-
ference z naslovom: »2nd International Crime&Punishment 
Film Festival«. Skupaj z dr. Matjažem Ambrožem je pripra-
vila referat: »Prevention of family violence against women 
in Slovenia«. Konferenco je organizirala Pravna fakulteta 
Univerze v Istanbulu.

- Dne 5. 12. se je na Čatežu udeležila 5. konference kazen-
skega prava in kriminologije, ki jo je organizirala GV Založba. 
Vodila je sekcijo »Aktualna vprašanja materialnega kazenske-
ga prava«, na kateri je predstavila referat »Alternativni načini 
izvrševanja kazni«.

- V okviru projekta »Sistemsko soočanje z nasiljem v dru-
žini«, ki ga je izvajal Inštitut za kriminologijo pri Pravni fa-
kulteti Univerze v Ljubljani, je na izobraževanjih zaposlenih 
delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih 20. 2. in 12. 4. v 
Ljubljani, 27. 1. na Ptuju in 9. 3. v Ajdovščini imela predavanje 
z naslovom: »Pravni vidiki obravnavanja nasilja v družini«.

Matjaž Jager
- Kot član Državnega tožilskega sveta se je vse leto udele-

ževal sej sveta. 
- Od 2. do 4. 5. se je v Kopenhagnu (Danska) udeležil sre-

čanja predsednikov Združenj pravnikov za zaščito finančnih 
interesov EU ter mednarodne konference na temo »Towards 
more Effective Asset Recoverying the EU«, ki sta jo organizi-
rala ERA in OLAF. V tem času se je udeležil tudi sestanka s 
predstavniki Pravne fakultete v Kopenhagnu v okviru bilate-
ralnega projekta, ki poteka med Inštitutom za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Pravno fakulteto v 
Kopenhagnu.

- Dne 17. 5. se je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 
udeležil Simpozija Društva za pravno in socialno filozofijo 
Slovenije in predstavil referat z naslovom: »Povej mi, s kom se 
družiš in povem ti, kdo si«.

- Dne 5. 6. se je v Ljubljani udeležil konference z naslovom 
»(O)krog nasilja v družini in šoli«, ki jo je organiziral Inštitut 
za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

- Od 11. do 12. 10. se je v Portorožu udeležil »Dnevov 
slovenskih pravnikov« v organizaciji GV Založbe in Zveze 
društev pravnikov Slovenije. Imel je referat z naslovom: 
»(Kazensko) pravo brez predpostavk o svobodni volji«.

- Od 4. do 5. 12. se je na Čatežu udeležil 5. konference 
kazenskega prava in kriminologije, ki jo je organizirala GV 
Založba. V sekciji na temo »Psihološki dejavniki, ki vplivajo 



Revija za kriminalistiko in kriminologijo / Ljubljana 64 / 2013 / 2

210

na izide sojenja« je imel referat z naslovom: »Empatija in ka-
zensko pravo«. 

Zoran Kanduč
- Dne 12. 10. je imel na Dnevih slovenskih pravnikov v 

Portorožu predavanje z naslovom »Biološko v kriminolo-
ški perspektivi«. Dneve slovenskih pravnikov so organizirali 
Zveza društev pravnikov Slovenije, GV Založba in Zveza dru-
štev za gospodarsko pravo Slovenije.

- Dne 14. 10. je na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani sodeloval na predstavitvi knjige 
»Crime and Transition in Central and Eastern Europe«.

Ciril Keršmanc
- Dne 17. 5. se je v Ljubljani udeležil Simpozija, ki sta 

ga organizirala Društvo za pravno in socialno filozofijo 
ter Katedra za teorijo in sociologijo prava Pravne fakulte-
te Univerze v Ljubljani, in predstavil prispevek z naslovom: 
»Zaplatoniranost, prav(n)a metoda in raziskovalni eksperi-
ment Ώ-mikro«.

- Od 21. do 22. 5. je v Manchestru (Velika Britanija) so-
deloval na »13. Cross-Border Crime Colloquium: A Quarter 
Century of Organising Crime, Past threats and policies & 
New horizons in law enforcement« v organizaciji Univerze v 
Manchestru. Predstavil je prispevek z naslovom: »The ABC 
of Deceptive Practices in Banking« (Abeceda preslepitvenih 
praks v bančništvu). 

- 5. 12. se je na Čatežu udeležil 5. konference kazenskega 
prava in kriminologije. V sekciji »Analize dobre/slabe pra-
kse pregona gospodarske kriminalitete«, ki jo je vodil Jože 
Kozina, je predstavil prispevek z naslovom: »Teoretična od-
prava na pregon gospodarske kriminalitete … in realnost: od 
analize '47 Medotov' do 'tajkunskih kreditov'«. 

Damjan Korošec
- Od 10. do 14. 4. se je v Leipzigu (Nemčija) udeležil re-

dnega delovnega srečanja kazenskopravnih strokovnjakov 
Pravne fakultete Univerze v Leipzigu in Pravne fakultete 
Univerze v Ljubljani. Na srečanju so sodelovali izbrani naj-
boljši študenti z obeh fakultet.

- Od 14. do 17. 5. se je v Kijevu (Ukrajina) na vabilo udele-
žil srečanja Oddelka za pravo Nacionalne univerze za letalstvo 
v Kijevu. Bil je član delovnega predsedstva. Srečanje je bilo 
posvečeno visoki obletnici delovanja gostiteljice.

- Od 21. do 22. 5. se je v St. Petersburgu (Rusija) kot va-
bljeni gost udeležil srečanja kazenskopravnih strokovnjakov 
Pedagoške univerze v St. Petersburgu in Kriminološkega klu-
ba St. Petersburg. Sodeloval je s pisnim prispevkom.

- Dne 15. 6. je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru kot 
soorganizator vodil enodnevni znanstveni seminar na temo 
»Aktualni problemi medicinskega kazenskega prava« (s pod-
naslovom Turško-slovenski kazenskopravni dan), ki sta ga so-

organizirali Pravna fakulteta Univerze Öziegin v Istanbulu in 
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Srečanje je potekalo v 
turškem, nemškem in angleškem jeziku.

 
Mojca Mihelj Plesničar
- Od 23. do 24. 3. se je v Celju udeležila Mednarodne kon-

ference »Reconsidering Democracy: (New) Theories, Policies 
and Social Practices, CEE Forum of Young Legal, Political and 
Social Theorists« in imela prispevek z naslovom: »Politics in 
Criminal Justice«.

- Dne 17. 5. se je v Ljubljani udeležila Simpozija za pravno 
in socialno filozofijo, ki ga je organiziralo Društvo za pravno 
in socialno filozofijo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. 
Imela je prispevek z naslovom: »Izgon politike iz kazenskega 
prava?«.

- Od 5. do 7. 9. se je v Dublinu (Irska) udeležila 
Mednarodne konference SCRIBANI na temo: »Re-imagining 
imprisonment in Europe – Common challenges, diverse po-
licies and practice« in imela (skupaj z Draganom Petrovcem) 
plenarni prispevek z naslovom »The societal impact and role 
of imprisonment« in panelni prispevek z naslovom »How to 
deal with overcrowding?«.

Mitja Muršič
- Vodil je dveletni izobraževalni projekt »Sistemsko soo-

čanje z nasiljem v družini« za vzgojno-izobraževalne zavode 
v Republiki Sloveniji. Projekt sta financirala Ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije in 
Evropski socialni sklad. Projekt se je zaključil 31. 7. 2012. S so-
delavci je do konca projekta organiziral in izvajal izobraževa-
nje delavcev v vzgoji in izobraževanju v več slovenskih regijah. 

- Dne 24. 5. je v Ljubljani vodil 2. medresorski posvet s 
področja sistemskega soočanja z nasiljem v družini. Posvet 
je organiziral Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani.

- Dne 12. 3. je na Kulturnem bazarju, ki ga je v 
Cankarjevem domu v Ljubljani organiziralo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije, 
v tematskem sklopu “Skozi umetnost o medosebnih odnosih” 
predstavil raziskovalni projekt »Sistemsko soočanje z nasiljem 
v družini za vzgojno-izobraževalne zavode« in razpravljal na 
okrogli mizi. 

- Od 29. do 30. 3. se je na Bledu udeležil 23. srečanja rav-
nateljev osnovnih šol. Organizator je bila Didakta iz Ljubljane. 
Tema srečanja je bila: “Osnovna šola na Slovenskem”. Imel je 
plenarno predavanje z naslovom: »Znanje o čustvih za manj 
nasilja v šoli«. 

- Dne 5. 6. je v Ljubljani na konferenci »(O)krog nasilja v 
družini in šoli«, ki jo je organiziral Inštitut za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, imel plenarno preda-
vanje z naslovom: »Prekiniti krog nasilja«.
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Dragan Petrovec
-  Dne 5. 1. je na Radiu Val 202 sodeloval v oddaji 

Frekvenca X: »Stanfordski eksperiment«.
- Dne 21. 2. je imel na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 

ob izvolitvi v naziv »redni profesor« javno nastopno predava-
nje z naslovom: »Pravo, etika in akademski prostor«.

- Dne 17. 4. in 27. 9. je imel v Ljubljani na CDI Univerzum 
predavanje z naslovom: »Kriminalitetna politika v Sloveniji«.

- Dne 6. 9. je imel v Dublinu (Irska) na mednarodni 
kriminološki konferenci plenarno predavanje z naslovom: 
»Družbeni vplivi na zaporno kazen« (The societal impact and 
role of imprisonment), (referat je predstavila Mojca Mihelj 
Plesničar).

- Dne 17. 12. se je na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani udeležil »Debate o smrtni kazni« in sodeloval v raz-
pravi. 

Renata Salecl
- V januarju in februarju je predavala kot gostujoča profe-

sorica na Cardozo School of Law v New Yorku.
- V mesecu maju je imela inavguralno predavanje ob 

pridobitvi naziva Magnusson fellow na Glasgow Caledonian 
University.

- Julija je predavala na Tehnološki univerzi v Sydneyu.
- V oktobru in novembru je predavala za podiplomske 

študente prava na Univerzi v Londonu, Birkbeck College.
- V oktobru je imela predavanje na Center for Freudian 

Analysis v Londonu.

Katja Šugman Stubbs
- Dne 5. 4. je imela na Pravni fakulteti Univerze v 

Poitiersu (Francija) predavanje z naslovom: »La soumission 
à l'autorité: qui peut-on attendre des expérience de Zimbardo 
et Milgram«.

- Dne 16. 4. je imela na Pravni fakulteti Univerze v 
Poitiersu (Francija) predavanje z naslovom: »La violence non 
physique: qu'est-ce-que c'est? Comment l'étudier, pourquoi 
l'étudier«.

- Dne 17. 4. je imela na Pravni fakulteti Univerze v 
Poitiersu (Francija) predavanje z naslovom: »L'analyse des 
stéréotypes et préjugés et leur influence sur les décisions ju-
diciaires«.

- Od 3. do 4. 5. se je v Kopenhagnu (Danska) udele-
žila mednarodne konference z naslovom: “Towards More 
Effective Asset Recovery in the EU”, ki sta jo organizirala ERA 
in OLAF.

- Dne 13. 5. je imela referat na Simpoziju Društva za 
pravno in socialno filozofijo (Ljubljana): »Institut razširjene-
ga odvzema premoženjske koristi in njegov vpliv na koncept 
kazenskega postopka«.

- Dne 15. 6. je imela na Brdu pri Kranju na Šoli za tožilce 
predavanje: »Izločitev nezakonito pridobljenih dokazov«. 

- Od 11. do 12. 10. se je v Portorožu udeležila Dnevov 
slovenskih pravnikov in imela referat: »Družba nadzora kot 
sodobni pravni izziv«. 

- 20. in 29. 11. je imela na Čatežu na Kazenskopravni sodni-
ški šoli (organizator Center za izobraževanje v pravosodju pri 
Ministrstvu za pravosodje in javno upravo Republike Slovenije) 
predavanje z naslovom: »Kako vrednotiti dokaze iz tujine«.

- Dne 3. 12. je imela na Čatežu na Šoli za tožilce predava-
nje z naslovom: »Kako vrednotiti dokaze iz tujine«.

- Dne 4. 12. se je na Čatežu udeležila 5. konference ka-
zenskega prava in kriminologije. Vodila je sekcijo »Psihološki 
dejavniki, ki vplivajo na izide sojenj« in imela predavanje z 
naslovom: »Vloga psihologije v kazenskem sodstvu«.

Aleš Završnik
- Od 1. 1. do 30. 6. je bil v Oslu (Norveška) na podoktor-

skem usposabljanju na Inštitutu za kriminologijo in sociolo-
gijo prava Univerze v Oslu v okviru bilateralnega znanstve-
no-raziskovalnega sodelovanja z Norveškim raziskovalnim 
svetom na projektu »Surveillance and Crime Control«.

- Bil je član Upravnega odbora in član 4. delovne skupi-
ne mednarodnega projekta COST (European Cooperation 
in Science and Technology) Action IS0807: Living in 
Surveillance Societies. 

- Bil je član Upravnega odbora in član 2. delovne skupi-
ne mednarodnega projekta COST (European Cooperation in 
Science and Technology) Action IS0801: Cyberbullying: co-
ping with negative and enhancing positive uses of new tech-
nologies, in relationships in educational setting.

- Dne 5. 4. se je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 
udeležil okrogle mize na temo »Internetno piratstvo« in 
sodeloval v razpravi. Okroglo mizo sta organizirala ELSA 
Ljubljana in Evropsko združenje študentov prava. 

- Dne 23. 5. je imel na Inštitutu za kriminologijo in soci-
ologijo prava Univerze v Oslu (Norveška) predavanje z naslo-
vom: »Stasi meets free market: post-socialist surveillance in 
Eastern Europe«.

-  Od 28. do 30. 6. se je na Univerzi Sorbonne v Parizu 
(Francija) udeležil mednarodne konference »COST ISO801 
Cyberbullying, International conference on cyberbullying 
2012« in na zaključni konferenci v  soavtorstvu s Coyne, I., 
in  Skvarča, N., predstavil prispevek z naslovom: »Sharing of 
input from outside the research community, specifically, from 
legal experts and from mobile phone companies and internet 
service providers«. Hkrati se je udeležil sestanka Upravnega 
odbora akcije COST ISO801 Cyberbullying.

- Od 12. do 15. 9. se je v Bilbao (Španija) udeležil XII. 
letne Konference Evropskega združenja za kriminologijo 
(ESC). Tema konference je bila: »Criminology in the 21st 
century: a necessary balance between freedom and security«. 
Imel je prispevek z naslovom: »Cyberbullying in Slovenia: the 
results of an on-line victimisation survey«. 
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- Dne 12. 10. je imel na Dnevih slovenskih pravnikov v 
Portorožu prispevek z naslovom: »Tehnično okrepljen nadzor«.

- Od 18. do 20.10. se je na Dunaju (Avstrija) v okviru 
mednarodnega projekta COST ISO801 Cyberbullying, ude-
ležil konference »Bullying and Cyber-Bullying: The Interface 
between Science and Practice«. Hkrati se je udeležil za-
ključnega sestanka Upravnega odbora akcije COST ISO801 
Cyberbullying, na katerem je bila opravljena evalvacija pro-
jekta COST ISO801 Cyberbullying.

- Od 30. 11. do 1. 12. se je v Brnu (Češka) udeležil 10. 
mednarodne konference Cyberspace 2012, ki jo je organizi-
rala Masarykova Univerza v Brnu. Organiziral in vodil je sek-
cijo »Cyber surveillance« in imel prispevek: »Resistance and 
critique of surveillance«.

- Od 4. do 5. 12. se je na Čatežu udeležil 5. konference 
kazenskega prava in kriminologije in imel prispevek: »Spletno 
in mobilno nadlegovanje: nova oblika nasilja na novo inkri-
minacijo?«.

Sabina Zgaga
- Dne 20. 1. se je v Ljubljani udeležila Konference 

Informacijska varnost: odgovori na sodobne izzive, ki jo je 
organizirala Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru 
in nastopila s prispevkom: »Vidiki kazenskega prava pri upo-
rabi mobilnih naprav in dostopanju do korporativnih podat-
kov« (v soavtorstvu z Blažem Markljem).

- Od 23. do 24. 3. se je v Celju udeležila konference z na-
slovom: »4th Central and Eastern European Forum of Young 
Legal, Political and Social Theorists« in imela prispevek z na-
slovom: »Introduction of criminal law powers in other legal 
procedures – do widespread powers also mean wider safegu-
ards?«.

- Od 7. do 8. 6. se je v Portorožu udeležila 13. sloven-
skih dnevov varstvoslovja in imela v soavtorstvu z Blažem 
Markljem prispevek z naslovom: »Informacijska varnost in 
kazenska odgovornost študentov pri uporabi pametnih mo-
bilnih telefonov«.

- Od 20. do 21. 9. se je v Ljubljani udeležila konference 
»Contemporary criminal justice practice and research«, ki 
jo je organizirala  Fakulteta za varnostne vede Univerze v  
Mariboru. V soavtorstvu z Blažem Markljem je predstavila 
prispevek z naslovom: »Abuses of mobile devices and user's 
potential criminal responsibility«.

8 Objavljena dela delavcev inštituta v letu 2012 

(Podatke je zbrala bibliotekarka in dokumentalistka inšti-
tuta Barbara Bizilj)

       
Delavci inštituta so v znanstvenih in strokovnih revi-

jah ter v dnevnem časopisju objavili 198 prispevkov: Matjaž 

Ambrož 28, Vasja Badalič 11, Aleš Bunta 2, Katja Filipčič 
5, Primož Gorkič 14, Matjaž Jager 3, Zoran Kanduč 5, Ciril 
Keršmanc 4, Saša Kmet 4, Damjan Korošec 9, Aleš Kravanja 
3, Mojca Mihelj Plesničar 7, Mitja Muršič 3, Dragan Petrovec 
13, Renata Salecl 28, Katja Šugman Stubbs 10, Aleš Završnik 
22, Sabina Zgaga 27.

Matjaž Ambrož
- Recalling conditionally released prisoners in Slovenia. Eur. 

J. Probat., 2012, vol. 4, no. 1, str. 99–111 (v soavtorstvu s 
Katjo Šugman Stubbs) http://www.ejprob.ro/uploads-ro/758/
Slovenia.pdf. 

- Transfer zapornikov znotraj EU – res v imenu socialne 
reintegracije? Rev. krim. kriminol., jul.–sept. 2012, letn. 63, št. 
3, str. 191–198. 

- Normativizm ve suçun yapisina etkisi. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuasi, 2012, cilt 70, sayi 
1, str. 359–361. http://iudergi.com/tr/index.php/hukukme-
cmua/article/view/16808/15991. 

- Dileme eventualnega naklepa. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 
30. avg. 2012, leto 31, št. 33, pril. str. II–VI, portret. 

- Nekavzalni prostovoljni odstop v noveli KZ-1B. PP, Prav. 
praksa (Ljubl.), 26. jan. 2012, leto 31, št. 3, str. 16–17, portret. 

- Velikega ega problem. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 27. sep. 
2012, leto 31, št. 37, str. 29, ilustr. 

- Kako stehtati (so)storilsko voljo? PP, Prav. praksa 
(Ljubl.), 4. okt. 2012, leto 31, št. 38, str. 15–16, portret. 

- Kako se je sesula hiša iz kart: Haaška sodba balkanskima 
bojevnikoma Gotovini in Markaču. Dnevnik, 24. nov. 2012, 
leto 61, št. 272, fotogr. http://www.dnevnik.si/objektiv/ko-
mentarji-in-mnenja/kako-se-je-sesula-hisa-iz-kart. 

- Poznam rešitev! Naši dnevi, 2012, str. 10. 
- Slave bi! PP, Prav. praksa (Ljubl.), 19. jan. 2012, leto 31, 

št. 2, str. 29. 
- Svež zrak, trdo delo. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 2. feb. 

2012, leto 31, št. 4, str. 30. 
- Mlade družine. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 29. mar. 2012, 

leto 31, št. 12, str. 29. 
- Ozaveščeni potrošnik. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 12. apr. 

2012, leto 31, št. 14, str. 29. 
- Šola – kasarna – tovarna – zapor. PP, Prav. praksa 

(Ljubl.), 10. maj 2012, leto 31, št. 18, str. 29. 
- Proslave. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 5. jul. 2012, leto 31, št. 

26, str. 29, ilustr. 
- Gasilni aparat. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 26. jul. 2012, 

leto 31, št. 29/30, str. 38, ilustr. 
- Vajino skupno življenje. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 13. sep. 

2012, leto 31, št. 35, str. 29, ilustr. 
- Nove generacije. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 25. okt. 2012, 

leto 31, št. 41/42, str. 38, ilustr. 
- Razumnik in ženska. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 15. nov. 

2012, leto 31, št. 44, str. 29. 
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- Čustvo novote. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 21. dec. 2012, 
leto 31, št. 49/50, str. 37. 

- Možgani in kaznovalno pravo: česar v storilčevi glavi ne 
najdemo, mu pač pripišemo? V: Dnevi slovenskih pravnikov 
2012 od 11. do 12.10., Portorož, (Podjetje in delo, Letn. 38, št. 
6/7). Ljubljana: GV Založba, 2012, str. 1596–1605. 

- Prevention of family violence against women in Slovenia. 
V: Kadina Karşi Şiddet ve Ayrimcilik: tebliğler: academic pa-
pers. [İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012], 
str. 649–656. (V soavtorstvu s Katjo Filipčič).

- Slovenya'da kadina karşi aile içi şiddetin önlenmesi. 
V: Kadina Karşi Şiddet ve Ayrimcilik: tebliğler: academic pa-
pers. [İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012], 
str. 657–664. (V soavtorstvu s Katjo Filipčič).

- Uvodna pojasnila. V: Kazenski zakonik (KZ-1): z nove-
lama KZ-1A in KZ-1B. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012, 
str. 33–240. (V soavtorstvu s Hinkom Jenullom).

- Kriminologija v Vstajenju Leva Nikolajeviča Tolstoja. 
V: Jager, Matjaž (ur.), Accetto, Matej, Ambrož, Matjaž, 
Jager, Matjaž, Kristan, Andrej, Muršič, Mitja, Novak, Jurij, 
Potočnik, Goran Č., Pribošič, Jernej, Stubbs, John, Završnik, 
Aleš. Zapoved in zločin: stičišča prava, književnosti in teorije. 
1. izd. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 
2012, str. 160–173. 

- Kako študirati pravo?. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 21. jun. 
2012, leto 31, št. 24/25, str. 39, ilustr. 

- Ambrož, Matjaž, Bavcon, Ljubo, Fišer, Zvonko, Korošec, 
Damjan, Sancin, Vasilka, Selinšek, Liljana, Škrk, Mirjam, 
Bavcon, Ljubo (ur.), Škrk, Mirjam (ur.). Mednarodno kazen-
sko pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 
2012. 542 str. 

- Jakulin, Vid, Korošec, Damjan, Ambrož, Matjaž, Filipčič, 
Katja. Praktikum za kazensko materialno pravo. 1. ponatis. 
Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 157 str. I.

Vasja Badalič 
- Žrtve v svetu brez krivic. Problemi (Ljubl.), 2012, letn. 

50, št. 5/6, str. 217–237. 
- Imperij na kolenih: ob enajsti obletnici vojne v Afga-

nistanu. Delo de facto, okt. 2012, leto 1, št. 3, str. 34–43, ilustr. 
- Zublji blaznega kapitalizma: delavstvo v Bangladešu. Delo 

de facto, dec. 2012, leto 1, št. 4, str. 60–65, ilustr. 
- Orgija državnega in talibskega nasilja: vojna v 

Pakistanu. Delo (Ljubl.), 28. apr. 2012, str. 10–12, ilustr. 
- Lahko Afganistan sploh postane suverena država z la-

stno vojsko?: vojna v Afganistanu. Delo (Ljubl.), 14. jul. 2012, 
str. 18–20, ilustr. 

- Če si Baluč, te umorijo. Polet (2002), 19. jan. 2012, leto 
11, št. 2, str. 46–51, ilustr. 

- Od skromnih zmag do popolnega poraza: inter-
vju. Dnevnik, 24. sept. 2012, str. 8. http://www.dnevnik.si/
slovenija/v-ospredju/1042553461.

- Teror »trajne svobode«. Maribor 2012, 8. jan. 2012.  http://
www.zivljenjenadotik.si/ prispevki/prispevek/ article/teror-traj-
ne-svobode/. 

- Mračni post-11-septembrski vek. Maribor 2012, 12. jul. 
2012.  http://www.zivljenjenadotik.si/info/tekst/ prikaz/arti-
cle/mracni-post-11-septembrski-vek/. 

- Nikoli obsojeni. Za vselej krivi. Maribor 2012, 16. mar. 
2012. http://www.zivljenjenadotik. si/prispevki/prispevek/ar-
ticle/nikol-obsojeni-za-vselej-krivi/. 

- Neznosna lahkotnost nočnih pokolov: (vojna v 
Afganistanu). Maribor 2012, 22. jan. 2012. http://www.zivlje-
njena-dotik.si/prispevki/prispevek/article/neznosna-lahko-
tnost-nocnih-pokolov-vojna-v-afganistanu/. 

Aleš Bunta 
- V ozadju filozofije. V: Šumič-Riha, Jelica (ur.), Benčin, 

Rok (ur.). Aisthesis, (Filozofski vestnik, 2012, št. 1). Ljubljana: 
Založba ZRC, 2012, str. 191–211. (V soavtorstvu z Magdaleno 
Stanimirović).

- Magnetizam gluposti: Platon, Erazmo Roterdamski, 
Alan Ford, (Biblioteka Bookmarker). Zagreb: Naklada Ljevak, 
2012. 153 str., ilustr. 

Katja Filipčič 
- Prevention of family violence against women in Slovenia. 

V: Kadina Karşi Şiddet ve Ayrimcilik: tebliğler: academic pa-
pers. [İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012], 
str. 649–656.  (V soavtorstvu z Matjažem Ambrožem).

- Slovenya'da kadina karşi aile içi şiddetin önlenmesi. 
V: Kadina Karşi Şiddet ve Ayrimcilik: tebliğler: academic pa-
pers. [İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012], 
str. 657–664. (V soavtorstvu z Matjažem Ambrožem).

- Mladoletni storilci prekrškov v osnutku Zakona o 
obravnavanju mladoletnih prestopnikov. V: Zbornik. 1. natis. 
Ljubljana: GV založba, 2012, str. 7–16, tabela. 

- (O)krog nasilja v družini in šoli: soočanje šole/vrtca z 
nasiljem nad otroki. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti, 2012. 188 str., graf. prikazi. (V soavtorstvu z 
Mitjo Muršičem, Mojco Pušnik, Ingrid Klemenčič, Dorotejo 
Lešnik).

- Praktikum za kazensko materialno pravo. 1. pona-
tis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 157 str. 
(V soavtorstvu z Vidom Jakulinom, Damjanom Korošcem, 
Matjažem Ambrožem).

Primož Gorkič 
- Pritožba zoper prvostopenjsko sodbo po noveli 

ZKP-K. Odvetnik, okt. 2012, leto 14, št. 3 (57), str. 21–23, portret.
- Nova ravnotežja med organi kazenskega postopka po 

ZKP-K. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2012 od 11. do 12. ok-
tobra, Portorož, (Podjetje in delo, Letn. 38, št. 6/7). Ljubljana: 
GV Založba, 2012, str. 1343–1350.
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- Policing organised crime: a paradox of transition? V: 
Šelih, Alenka (ur.), Završnik, Aleš (ur.). Crime and transition 
in Central and Eastern Europe. New York: Springer, cop. 2012, 
str. 97–116. 

- Legal report: Slovenia. V: Schumann, Stefan (ur.). Pre-
trial emergency defence: assessing pre-trial access to legal 
advice (Schriftenreihe der Vereinigung Österreichischer 
StrafverteidigerInnen, Bd. 16). Wien: Intersentia: NWV 
Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2012, str. 103–129, tabele. 

- Qualitative report: Slovenia. V: Schumann, Stefan 
(ur.). Pre-trial emergency defence: assessing pre-trial access to 
legal advice, (Schriftenreihe der Vereinigung Österreichischer 
StrafverteidigerInnen, Bd. 16). Wien: Intersentia: NWV 
Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2012, str. 319–350, tabele. 

- ZKP z uvodnimi pojasnili. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 17. 
maj 2012, leto 31, št. 19, str. 30–31, ilustr. 

- Ne tožilska, policijska preiskava? PP, Prav. praksa 
(Ljubl.), 6. sep. 2012, leto 31, št. 34, str. 31, ilustr. 

- Zakon o kazenskem postopku (ZKP): (neuradno pre-
čiščeno besedilo), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: 
Uradni list Republike Slovenije, 2012. 351 str.  

- Zakon o kazenskem postopku (ZKP): (neuradno pre-
čiščeno besedilo), (Zbirka predpisov). 2. dotis 1. natisa. 
Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 351 str. 

- Zakon o kazenskem postopku (ZKP): (neuradno pre-
čiščeno besedilo), (Zbirka predpisov). 3. dotis 1. natisa. 
Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 351 str. 

- Zakon o kazenskem postopku (ZKP): (neuradno pre-
čiščeno besedilo), (Zbirka predpisov). 4. dotis 1. natisa. 
Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 

- Zakon o kazenskem postopku (ZKP): (neuradno preči-
ščeno besedilo), (Zbirka predpisov). Dotis 1. natisa. Ljubljana: 
Uradni list Republike Slovenije, 2012. 351 str. 

- Fišer, Zvonko. Dokazovanje v kazenskem postopku. PP, 
Prav. praksa (Ljubl.), 16. feb. 2012, leto 31, št. 6/7, str. 38–39, 
ilustr. 

- Kazensko procesno pravo, (Pravni mozaik, 2). 2., spre-
menjena in dopolnjena izd. Ljubljana: GV založba, 2012. 
1 zgibanka ([6] str.), graf. prikazi.  (V soavtorstvu s Katjo 
Šugman).

Matjaž Jager 
- O obzirnosti: literatura, pravo in pripravljenost na kri-

zo. V: Jager, Matjaž (ur.), Accetto, Matej, Ambrož, Matjaž, 
Jager, Matjaž, Kristan, Andrej, Muršič, Mitja, Novak, Jurij, 
Potočnik, Goran Č., Pribošič, Jernej, Stubbs, John, Završnik, 
Aleš. Zapoved in zločin: stičišča prava, književnosti in teorije. 
1. izd. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 
2012, str. 226–238. 

- Uvodna beseda: pravo, književnost in teorija med ob-
čim in posamičnim »zločina in kazni«. V: Jager, Matjaž 
(ur.), Accetto, Matej, Ambrož, Matjaž, Jager, Matjaž, Kristan, 

Andrej, Muršič, Mitja, Novak, Jurij, Potočnik, Goran Č., 
Pribošič, Jernej, Stubbs, John, Završnik, Aleš. Zapoved in 
zločin: stičišča prava, književnosti in teorije. 1. izd. Ljubljana: 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2012, str. 1–8. 

- Accetto, Matej, Ambrož, Matjaž, Jager, Matjaž, Kristan, 
Andrej, Muršič, Mitja, Novak, Jurij, Potočnik, Goran Č., 
Pribošič, Jernej, Stubbs, John, Završnik, Aleš, Jager, Matjaž 
(ur.). Zapoved in zločin: stičišča prava, književnosti in teorije. 
1. izd. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 
2012. 247 str. 

Zoran Kanduč
- Postmoderni najstveni sistemi v kriminološki perspek-

tivi. Rev. krim. kriminol., jan.–mar. 2012, letn. 63, št. 1, str. 
14–26, ilustr. 

- Crime, class control, structural violence and social for-
mations ˝in transition˝. V: Šelih, Alenka (ur.), Završnik, Aleš 
(ur.). Crime and transition in Central and Eastern Europe. 
New York: Springer, cop. 2012, str. 253–276. 

- O nekaterih kriminoloških vidikih »ženskega vprašanja« 
v krizni (post)moderni družbi. V: Mihelj Plesničar, Mojca (ur.), 
Kanduč, Zoran, Mihelj Plesničar, Mojca, Kmet, Saša, Petrovec, 
Dragan, Završnik, Aleš, Zgaga, Sabina. Nežnejši spol?: ženske, 
nasilje in kazenskopravni sistem. Ljubljana: Inštitut za krimino-
logijo pri Pravni fakulteti, 2012, str. 155–198. 

- Social crime prevention in Slovenia – recent deve-
lopment. V: Hebberecht, Patrick (ur.), Baillergeau, Evelyne 
(ur.). Social crime prevention in late modern Europe: a 
comparative perspective, (Criminological studies). Brussels: 
VUBPress, cop. 2012, str. 303–319. (V soavtorstvu z 
Gorazdom Meškom, Majo Jere).

- Ekološka kriminaliteta in varovanje okolja – iz recenzi-
je. V: Meško, Gorazd (ur.), Sotlar, Andrej (ur.), Eman, Katja 
(ur.). Ekološka kriminaliteta in varovanje okolja – multidisci-
plinarne perspektive. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 
2012, str. 5–9. 

Ciril Keršmanc 
- Kazenski zakonik (KZ-1): z novelama KZ-1A in KZ-1B/

razširjena uvodna pojasnila Matjaž Ambrož, Hinko Jenull; 
[stvarno kazalo Ciril Keršmanc]. - 1. natis. - Ljubljana: GV 
založba, 2012 (Ljubljana: Littera picta). - 537 str.  

- Kazenski zakonik: (KZ-1): z novelama KZ-1A in KZ-1B: 
[vidne spremembe novel] /stvarno kazalo Ciril Keršmanc. - 1. 
natis. - Ljubljana: GV založba, 2012 (Ljubljana: Littera picta). 
- 323 str.  

- Teoretična odprava na pregon gospodarske kriminali-
tete. V: Zbornik 2012. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012, 
str. 161-170. 

- (Zlo)raba repo poslov in podobni načini prikrojevanja 
bančnih bilanc. Rev. krim. kriminol., jul.–sept. 2012, letn. 63, 
št. 3, str. 199–213. (V soavtorstvu z Meto Ahtik). 
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Zapisi

Saša Kmet 
- Kontroverze »nepravnih« dejavnikov sojenja v kazen-

skem postopku. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 30. avg. 2012, leto 
31, št. 33, pril. str. VI–VIII, portret. 

- Pomen obdolženčevega kesanja v kazenskem postop-
ku. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 19. jan. 2012, leto 31, št. 2, str. 
11–13, portret. 

- Nekateri psiho(pato)loški vidiki storilk kaznivega de-
janja detomora. V: Mihelj Plesničar, Mojca (ur.), Kanduč, 
Zoran, Mihelj Plesničar, Mojca, Kmet, Saša, Petrovec, Dragan, 
Završnik, Aleš, Zgaga, Sabina. Nežnejši spol?: ženske, nasilje 
in kazenskopravni sistem. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti, 2012, str. 85–106. 

- Izsek (emocionalnega in spolnega) »nasilja« v (ob-
stoječih in porajajočih se) partnerskih razmerjih. V: Mihelj 
Plesničar, Mojca (ur.), Kanduč, Zoran, Mihelj Plesničar, 
Mojca, Kmet, Saša, Petrovec, Dragan, Završnik, Aleš, Zgaga, 
Sabina. Nežnejši spol?: ženske, nasilje in kazenskopravni sis-
tem. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 
2012, str. 107–130. 

Damjan Korošec
- Mağdurun rizasi öğretisinin Slovenya'da son yillardaki 

değişimleri. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuasi, 
2012, cilt 70, sayi 1, str. 363–368.  http://iudergi.com/tr/index.
php/hukukmecmua/ article/view/16810/15993. 

- Zelo kritično o institutu hujše posledice v slovenskem 
kazenskem pravu. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 17. maj 2012, leto 
31, št. 19, pril. str. [I]–VI, portret.

- The will of the patient in criminal law. V: Ekonomika 
i prestupnost: Sbornik materialov meždunarodnoî na-
učno-praktičeskoî konferencii, 28-29 maja 2012 goda. 
Sankt-Peterburg: Baltiîskiî institut èkologii, politiki i prava, 
Juridičeskiî fakul´tet: Advokatska´ palata Sankt-Peterburga, 
SPB gorodskaja kollegija advokatov: Baltiîskiî institut ino-
strannyh jazykov i mežkul´turnogo sotrudničestva, 2012, str. 
95–100. 

- Some problems with the institute, called liability for gra-
ver consequences in Slovenian criminal law. V: Problemi ta 
perpektivi pozvitku juridičnoï nauki ta osviti v Ukraïni: mate-
riali Vseukraïns´koï naukovo-praktičnoï konferenciï do Dija 
nauki: Kiïv, 17 travnja 2012 roky. Kiïv: Nacional´niï aviaciîniî 
Universitet, cop. 2012, str. 205–208. 

- Kak Slovenija rabotaet s meždunarodnym ugolov-
nym zakonodatel´stvom. V: Problemy soveršenstvovanija 
pravoohranitel´noî dejatel´nosti v oblasti protivodeîstvi´ 
prestupnosti i korrupcii: materialy meždunarodnoî nauč-
no-praktičeskoî konferencii: (Minsk, 22 dekabrja 2011 g.). 
Minsk: BGUFK, 2012, str. 99–103. 

- Ambrož, Matjaž, Bavcon, Ljubo, Fišer, Zvonko, Korošec, 
Damjan, Sancin, Vasilka, Selinšek, Liljana, Škrk, Mirjam, 
Bavcon, Ljubo (ur.), Škrk, Mirjam (ur.). Mednarodno kazen-

sko pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 
2012. 542 str.

- Jakulin, Vid, Korošec, Damjan, Ambrož, Matjaž, Filipčič, 
Katja. Praktikum za kazensko materialno pravo. 1. ponatis. 
Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 157 str. 

- Ali v cestnoprometnem kazenskem pravu v Sloveniji no-
čemo ali ne znamo uporabljati instituta neprave opustitve kot 
stebra kazenskopravnega obvladovanja varovalne in nadzor-
stvene odgovornosti? [Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti, 2012]. 31 f. 

- Zagorac, Dean (ur.). Rimski statut Mednarodnega ka-
zenskega sodišča in drugi dokumenti z uvodnimi pojasnili, 
(Zbirka Izobraževanje za človekove pravice, 1). 2. spreme-
njena in dopolnjena izd. Ljubljana: Amnesty International 
Slovenije, 2003–. Zv. <1->, ilustr. 

Aljoša Kravanja
- Fischbach, Franck. Brez predmeta: kapitalizem, subjek-

tivizem, odtujitev, (Zbirka Krt, 167). Ljubljana: Krtina, 2012. 
318 str.  

- Podtalna govorica: Dostojevski in problem trplje-
nja. Čas. krit. znan., 2012, letn. 39, št. 248, str. 146–158. 

- Nemoč prepričanja: razmišljanje o procesu A. B. 
Breiviku. Razpotja, poletje 2012, letn. 3, št. 8, str. 82–84. 

Mojca M. Plesničar
- Slovenska ureditev pogojnega odpusta v luči sodobnih 

razvojnih trendov[!]. Rev. krim. kriminol., apr.–jun. 2012, 
letn. 63, št. 2, str. 136–148. 

- Namen kaznovanja in njegov vpliv na odločanje o sank-
cijah. Zb. znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 2012, letn. 72, str. 
181–210. 

- Uklonilni zapor končno na ustavnosodnem rešetu. PP, 
Prav. praksa (Ljubl.), 8. mar. 2012, leto 31, št. 9, str. 12–13. 

- Ženske in kriminaliteta. V: Mihelj Plesničar, Mojca (ur.), 
Kanduč, Zoran, Mihelj Plesničar, Mojca, Kmet, Saša, Petrovec, 
Dragan, Završnik, Aleš, Zgaga, Sabina. Nežnejši spol: ženske, 
nasilje in kazenskopravni sistem. Ljubljana: Inštitut za krimi-
nologijo pri Pravni fakulteti, 2012, str. 1–18. 

- Mihelj Plesničar, Mojca, Petrovec, Dragan. Zločin in 
kazen pri ženskah: odmera kazni storilkam kaznivega deja-
nja umora. V: Mihelj Plesničar, Mojca (ur.), Kanduč, Zoran, 
Mihelj Plesničar, Mojca, Kmet, Saša, Petrovec, Dragan, 
Završnik, Aleš, Zgaga, Sabina. Nežnejši spol: ženske, nasilje 
in kazenskopravni sistem. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

- The societal impact and role of imprisonment: [prispe-
vek na] Scribani conference, Re-imagining imprisonment 
in Europe: common challenges, diverse policies & practice, 
September 5-7, 2012, Trinity college Dublin. Dublin, 2012. 

- Kanduč, Zoran, Mihelj Plesničar, Mojca, Kmet, Saša, 
Petrovec, Dragan, Završnik, Aleš, Zgaga, Sabina, Mihelj 
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Plesničar, Mojca (ur.). Nežnejši spol: ženske, nasilje in ka-
zenskopravni sistem. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti, 2012. VI, 207 str. 

Mitja Muršič
- Peklensko nasilje: emocionalnost nasilnosti v Peklenski 

pomaranči. V: Jager, Matjaž (ur.), Accetto, Matej, Ambrož, 
Matjaž, Jager, Matjaž, Kristan, Andrej, Muršič, Mitja, Novak, 
Jurij, Potočnik, Goran Č., Pribošič, Jernej, Stubbs, John, 
Završnik, Aleš. Zapoved in zločin: stičišča prava, književnosti 
in teorije. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti, 2012, str. 128–158. 

- Vsako nasilno vedenje je spodbujeno in prežeto s speci-
fičnimi čustvi: znanstveni sodelavec na Inštitutu za krimino-
logijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani o čustvenem opismenje-
vanju: intervju. Didakta, maj 2012, letn. 21, št. 154, str. 6–10, 
fotogr. 

 - Muršič, Mitja, Filipčič, Katja, Pušnik, Mojca, Klemenčič, 
Ingrid, Lešnik, Doroteja. (O)krog nasilja v družini in šoli: so-
očanje šole/vrtca z nasiljem nad otroki. Ljubljana: Inštitut za 
kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2012. 188 str., graf. prikazi. 

Dragan Petrovec
- Etika, oblast in človekove pravice. Mladina, 23. nov. 

2012, pos. št., str. 64–68, ilustr. 
- Etika v zaporu. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 12. jan. 2012, 

leto 31, št. 1, str. 13–14, portret. 
- Razbohotena dediščina Demosove inkvizicije. PP, Prav. 

praksa (Ljubl.), 12. jul. 2012, leto 31, št. 27, str. 3, portret. 
- Kaznivo »izobraževanje« bodočih zdravnikov: nasilje v 

Oražnovem domu. Dnevnik, fotogr. 
- Med pravico in pravičništvom: spolne zlorabe. Dnevnik. 
- Parlament si česa boljšega niti ne zasluži: policija v dr-

žavnem zboru. Dnevnik, fotogr.  http://www.dnev-nik.si/
objektiv/komentarji-in-mnenja/parlament-si-cesa-boljsega-
-niti-ne-zasluzi-. 

- Sodstvo kot koš za odpadke: primeru Balkanski bo-
jevnik na rob. Dnevnik, 24. nov. 2012, leto 61, št. 272, foto-
gr.  http://www.dnevnik.si/objektiv/komentarji-in-mnenja/
sodstvo-kot-kos-za-odpadke. 

- Slovesna počastitev zaslužnih osebnosti: častna me-
ščana akad. prof. dr. Alenka Šelih in akad. prof. dr. Matjaž 
Kmecl: akademkinja prof. dr. Alenka Šelih – častna meščanka 
Ljubljane. Ljubljana, maj 2012, letn. 17, št. 5, str. 4–5. 

- Ali družboslovje in humanistika ustvarjata mir in napre-
dek? Kriminologija, penologija in nepopravljivo onesnaženje 
okolja. V: Posvet o nujnosti družboslovja in humanistike v 
sodobnih družbah: knjiga povzetkov. Ljubljana: ZRCSAZU, 
Pedagoški inštitut, 2012, str. 5. 

- Mihelj Plesničar, Mojca, Petrovec, Dragan. Zločin in 
kazen pri ženskah: odmera kazni storilkam kaznivega deja-
nja umora. V: Mihelj Plesničar, Mojca (ur.), Kanduč, Zoran, 

Mihelj Plesničar, Mojca, Kmet, Saša, Petrovec, Dragan, 
Završnik, Aleš, Zgaga, Sabina. Nežnejši spol: ženske, nasilje 
in kazenskopravni sistem. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti, 2012, str. 51–84, tabele. 

- Vrata. V: Fujs, Metka (ur.), Bojnec, Tomaž, Šarotar, Dušan, 
Mikuž, Jure, Repe, Božo, Petrovec, Dragan, Vezjak, Boris, 
Inhof, Robert. Zakrito, odkrito: zbornik prispevkov k razstavi: 
o vratih, o zakritih in odkritih prostorih, dogodkih in stanjih. 
Murska Sobota: Pomurski muzej, 2012, str. 43–45, fotogr. 

- Strogi in pravični oče – avtoriteta in nosilec vre-
dnot. Dnevnik. 15. sept. 2012, str. 22.

Renata Salecl
- Violence as a response to the ideology of choice. Cardozo 

law rev., avg. 2012, vol. 33, no. 6, str. 2275–2288.
- Perverzija i forenzika: krivotvorena svjedočan-

stva. Zeničke sveske, jun. 2012, br. 15, str. 115–129. 
- Zanikanje in nova slepota. Delo (Ljubl.), 6. okt. 2012, 

leto 54, št. 232. 
- Užitek v transgresiji. Delo (Ljubl.), 24. nov. 2012, leto 54, 

št. 272, ilustr. 
- Hypercapitalism as the replacement of old nationalist fe-

ars. V: HUDSON, Robert (ur.), BOWMAN, Glenn (ur.). After 
Yugoslavia: identities and politics within the successor states. 
Houndmills; New York: Palgrave Macmillan, cop. 2012, str. 
207–222. 

- Umetnost v času družbenih sprememb = Art in times 
of social changes. V: Košan, Marko (ur.).  Javni govor: Abaz 
Dizdarević, Polonca Lovšin, Maria Papadimitriou, Darinka 
Pop - Mitić, Isa Rosenberger, Alma Suljević, Karl Vouk: 21. 
september, mednarodni dan miru = International Day of 
Peace, September 21st. Slovenj Gradec: Koroška galerija li-
kovnih umetnosti, 2012, str. 12–22. 

- Zamrznjeno materinstvo. Delo (Ljubl.), 4. feb. 2012, leto 
54, št. 29, ilustr. 

- Draga, pomiri se. Delo (Ljubl.), 24. mar. 2012, leto 54, 
št. 70, avtorj. sl. 

- Zakockano življenje. Delo (Ljubl.), 12. maja 2012, leto 
54, št. 108, portret. 

- Svet v dveh nadstropjih. Delo (Ljubl.), 30. jun. 2012, leto 
54, št. 149. 

- Upori in skodelica kave. Delo (Ljubl.), 18. avg. 2012, leto 
54, št. 190, avtorj. sl. 

- Accepter que tout choix suppose un renoncement. Croix 
(1975), 2. nov. 2012, n° 39420, str. 11, portret.

- Renata Salecl u Zagrebu: slovenska sociologinja predsta-
vlja knjigu Tiranija izbora. Jutarnji list. [Spletna izd.], 18. maj 
2012. http://www.jutarnji.hr/renata-salecl-u-zagrebu--velika-
-mogucnost-izbora-je-laz-koja-nas -paralizira-i-cini-tjeskob-
nim/1028870/. 

- Renata Salecl: intervju. Literatura (Ljublj.), maj/jun. 
2012, letn. 24, št. 251/252, str. 86–105, portret. 
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- Tiranija izbora u kapitalizmu uvjerila nas je da su naši 
životi promašeni: interview. Nacional (Zagreb), 22. maj 2012, 
br. 862, str. 60–63, portret. 

- Kapitalizam je ljude ispunio autodestrukcijom. Novosti 
(Srp. nar. vijeće), 25. maj 2012, br. 649, str. 20–21. 

- Kdor ljubi, drugega pohabi: Renata Salecl o ljube-
zni. Obrazi, 2. feb. 2012, letn. 7, št. 3, str. 16–18, portreta. 

- Za dober zakon je pomembno, da ne greš jezen spat. Ona 
plus, 8. mar. 2012, leto 2, št. 5, str. 24–25, portret. 

- Valgets byrde. Turbulens.net, forum for samtidsre-
flektion, 18. apr. 2012. http://www.turbulens. net/temaer/
senesteartikler/?article=309. 

- Izbiro prihodnosti je treba vzeti resno: o iskanju po-
litičnih alternativ s sociologinjo in filozofinjo dr. Renato 
Salecl. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 19. maj 2012, leto 68, št. 
114, str. 7, avtorj. sl. 

- Začnimo razmišljati kritično in odprimo oči. Viva 
(Ljubl.). [Tiskana izd.], jan. 2012, leto 20, št. 218, str. 18–22, 
potrtet. 

- Izbira, (Zbirka Čas misli). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva 
založba, 2012. 143 str.  

- Salecl, Renata, Valentić, Tonči. Tiranija izbora. Zaprešić: 
Fraktura, cop. 2012. 177 str.  

- La tyrannie du choix. Paris: A. Michel, 2012. 212 str. 
- Valgets tyranni, (Radikalfilosofi). Århus: Philosophia, 

cop. 2012. 140 str.  
- Pregl, Arjan. 120 dni Arjana Pregla = 120 days of Arjan 

Pregl. Nova Gorica: Mestna galerija, 2012. 63 str., ilustr. 
- Salecl, Renata, Babnik, Gabriela. Intervju z Renato 

Salecl: »Če nimaš denarja, nimaš česa izbirati.«. Življenje na 
dotik, 2012, letn. 1, št. 10, str. 15–19, portret. 

Katja Šugman Stubbs
- Recalling conditionally released prisoners in 

Slovenia. Eur. J. Probat., 2012, vol. 4, no. 1, str. 99–111. (V 
soavtorstvu z Matjažem Ambrožem) http://www.ejprob.ro/
uploads_ro/758/Slovenia.pdf. 

- Kako v kazenskem postopku vrednotiti dokaze, ki so bili 
pridobljeni v tujini. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 6. dec. 2012, leto 
31, št. 47, pril. str. [I]–VIII. 

- Stereotipi in predsodki in njihov pomen za kazensko 
pravo. V: Zbornik 2012. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012, 
str. 7–19. 

- Šugman, Katja, Galli, Francesca. Inchoate offences: the 
sanctioning of an act prior to and irrespective of the com-
mission of any harm. V: Galli, Francesca (ur.), Weyembergh, 
Anne (ur.). EU counter-terrorism offences: what impact on 
national legislation and case-law? (Etudes Europeennes). 
Bruxelles: Editions de l'Universite de Bruxelles, cop. 2012, str. 
291–303.

- 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: Martinus Nijhoff Publishers, 2001–<2008>, 
str. [47–86]. 

- Manet, (Littera scripta manet). Šugman, Katja G. (član 
uredniškega odbora 2004–). Ljubljana: Ljubljana. New Journal 
of European Criminal Law. Šugman, Katja (član uredniškega 
odbora 2009–). Mortsel: Intersentia, 2009–. 

- Slovenian law review. Šugman G., Katja (član uredniške-
ga odbora 2004–). Ljubljana: Pravna fakulteta, 2004-.  http://
www.pf.uni-lj.si/en/library-and-publisher/slr. 

- Zagrebačka pravna revija. Šugman Stubbs, Katja 
(član uredniškega odbora 2012–). Zagreb: Pravni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, 2012–.  http://revija.pravo.unizg.hr/
index.php/zpr/index. 

- Fišer, Zvonko. Dokazovanje v kazenskem postopku. PP, 
Prav. praksa (Ljubl.), 16. feb. 2012, leto 31, št. 6/7, str. 38–39, 
ilustr. 

- Kazensko procesno pravo, (Pravni mozaik, 2). 2., spre-
menjena in dopolnjena izd. Ljubljana: GV založba, 2012. 1 
zgibanka ([6] str.), graf. prikazi. (V soavtorstvu s Primožem 
Gorkičem).

Aleš Završnik
 - Kaj, če bi ga razglasili za »norega«. Večer (Marib.). 

[Tiskana izd.], 24. avg. 2012, letn. 68, št. 195, str. 4, fotogr. 
- Arbitrarnost pregona. Mladina. [Spletna izd.]. http://

www.mladina.si/tednik/201126/arbitrarnost-pregona
- Povratni nadzor. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 26. jan. 2012, 

leto 31, št. 3, str. 3, portret. 
- Vrstniško nasilje 2.0. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 22. nov. 

2012, leto 31, št. 45, str. 3, portret. 
- Troti in kolibriji. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 2. feb. 2012, 

leto 31, št. 4, str. 33. 
- Sprava. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 15. mar. 2012, leto 31, 

št. 10, str. 33, ilustr. 
- Konceptualisti. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 19. apr. 2012, 

leto 31, št. 15, str. 33, ilustr. 
- Hektivizem. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 12. jul. 2012, leto 

31, št. 27, str. 33, ilustr. 
- Hudodelska podjetja. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 6. sep. 

2012, leto 31, št. 34, str. 33. 
- Zbogom, orožje? PP, Prav. praksa (Ljubl.), 12. okt. 2012, 

leto 31, št. 39/40, str. 41, ilustr. 
- Pazi, radar! PP, Prav. praksa (Ljubl.), 29. nov. 2012, leto 

31, št. 46, str. 33, karikatura. 
- Tehnično okrepljen nadzor. V: Dnevi slovenskih prav-

nikov 2012 od 11. do 12. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, 
Letn. 38, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba, 2012, str. 1561–1573. 

- Spletno in mobilno nadlegovanje: nova oblika nasilja na 
novo inkriminacijo? V: Zbornik 2012. 1. natis. Ljubljana: GV 
založba, 2012, str. 92–100.
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ne victimisation survey. V: 12th Annual Conference of the 
European Society of Criminology, Bilbao, 12 to 15 September 
2012. Criminology in the 21st century : a necessary balance 
between freedom and security: book of abstracts. [S. l.]: TISA 
Congresos, [2012], str. 161.

- Transformations of surveillance: from national se-
curity to private security industry. V: ŠELIH, Alenka (ur.), 
ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Crime and transition in Central and 
Eastern Europe. New York: Springer, cop. 2012, str. 67–96, 
graf. prikazi. 

- Feministična kritika prava in kazenskopravnega siste-
ma. V: Mihelj Plesničar, Mojca (ur.), Kanduč, Zoran, Mihelj 
Plesničar, Mojca, Kmet, Saša, Petrovec, Dragan, Završnik, 
Aleš, Zgaga, Sabina. Nežnejši spol: ženske, nasilje in kazen-
skopravni sistem. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti, 2012, str. 19–50. 

- Serijsko in ekscesno morjenje v literaturi in filmu: spo-
pad med vednostmi. V: Jager, Matjaž (ur.), Accetto, Matej, 
Ambrož, Matjaž, Jager, Matjaž, Kristan, Andrej, Muršič, Mitja, 
Novak, Jurij, Potočnik, Goran Č., Pribošič, Jernej, Stubbs, 
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(Ljubl.), 12. jan. 2012, leto 31, št. 1, str. 28–29.

- Šelih, Alenka, Završnik, Aleš. Acknowledgments. V: Šelih, 
Alenka (ur.), Završnik, Aleš (ur.). Crime and transition in Central 
and Eastern Europe. New York: Springer, cop. 2012, str. VII. 

- Kaj, če bi ga razglasili za »norega«. Večer (Marib.). 
[Tiskana izd.], 24. avg. 2012, letn. 68, št. 195, str. 4, fotogr.  
   - Masaryk University Journal Law and Technology. Završnik, 
Aleš (član uredniškega odbora 2010–). Brno: Masaryk 
University, Faculty of Law. 

- Šelih, Alenka (ur.), Završnik, Aleš (ur.). Crime and tran-
sition in Central and Eastern Europe. New York: Springer, 
cop. 2012. XXVI, 282 str., ilustr. 

Sabina Zgaga
- Človekove pravice v postopkih s kazenskopravnimi poo-

blastili: razprava na Simpoziju Društva za pravno in socialno 
filozofijo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 17. maj 2012. 
Ljubljana, 2012.  

- Mistake of law, mens rea and the Lubanga case: [pri-
spevek na konferenci] The Lubanga trial: lessons learned, 8-9 
March, 2012, Hague. Hague, 2012. 

- The refusal of medical procedure – criminal law per-
spective: [predavanje na] Türkisch-Slowenische Konferenz 
Recht und Medizin, 15. Juni 2012. 

- Ambrož, Matjaž, Bavcon, Ljubo, Fišer, Zvonko, Korošec, 
Damjan, Sancin, Vasilka, Selinšek, Liljana, Škrk, Mirjam, 
Bavcon, Ljubo (ur.), Škrk, Mirjam (ur.). Mednarodno kazen-

sko pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 
2012. 542 str. 

- Izdaja tajnih podatkov. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 12. jan. 
2012, leto 31, št. 1, str. 14–15, fotogr. 

- Prva sodba Mednarodnega kazenskega sodišča. PP, Prav. 
praksa (Ljubl.), 22. mar. 2012, leto 31, št. 11, str. 28. 

- Slovenskega državljana obsodili za hudodelstvo zoper 
človečnost v Srebrenici. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 15. nov. 
2012, leto 31, št. 44, str. 27–28. 

- Oprostitev Gotovine in Markača. PP, Prav. praksa 
(Ljubl.), 29. nov. 2012, leto 31, št. 46, str. 24–25. 

- Regulation of mistake of law and the mental element in 
the Rome statute and the Lubanga case. Issues in international 
criminal justice, 2012, vol. 2, no. 1, str. 113–123. 

- Markelj, Blaž, Zgaga, Sabina. Vidiki kazenskega prava 
pri uporabi mobilnih naprav in dostopanju do korporativnih 
podatkov. V: Bernik, Igor (ur.), Meško, Gorazd (ur.). Zbornik 
prispevkov. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2012, [6] 
str. http://www.fvv.uni-mb.si/KonferencaIV/zbornik/Markelj-
Zgaga.pdf.

- Markelj, Blaž, Zgaga, Sabina. Abuses of mobile devi-
ces and user's potential criminal responsibility. V: Meško, 
Gorazd (ur.), Sotlar, Andrej (ur.), Tominc, Bernarda (ur.).  
Contemporary criminal justice practice and research: confe-
rence proceedings. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and 
Security, 2012, str. 111–112. 

- Introduction of criminal law powers in other legal pro-
cedures – do widespread powers also mean wider safeguards?. 
V: Teršek, Andraž (ur.), Smrkolj, Marko (ur.). Reconsidering 
democracy: (new) theories, policies and social practices: 
programme of the 4th Central and Eastern European Forum 
of Young Legal, Political and Social Theorists, 23-24 March 
2012, Celje, Slovenia. Celje: International School for Social 
and Business Studies, 2012, str. 47. 

- Ženske in spolno nasilje v oboroženih napadih. V: Mihelj 
Plesničar, Mojca (ur.), Kanduč, Zoran, Mihelj Plesničar, 
Mojca, Kmet, Saša, Petrovec, Dragan, Završnik, Aleš, Zgaga, 
Sabina. Nežnejši spol?: ženske, nasilje in kazenskopravni sis-
tem. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 
2012, str. 131–154. 

- Cepec, Jaka, Zgaga, Sabina. Constitutional right to the 
privacy of correspondence and other means of communicati-
on as a potential obstacle to enforcement of EU and national 
Antitrust Law in Slovenia. V: Gerbrandy, Anna (ur.), Berends, 
Wouter-Jan (ur.). Removing obstacles: a mutual learning 
experience towards good practices in competition law en-
forcement, (Europa Instituut Utrecht, 4). The Hague: Eleven 
International Publishing, cop. 2012, str. 83–104. 

- Kazenskopravni vidiki policijskega zaslišanja v pred-
kazenskem postopku. V: AREH, Igor (ur.).  Preiskovalni 
intervju: nekateri pravni in psihološki vidiki. [Ljubljana]: 
Tipografija, 2012, str. 15–34. 
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- Mednarodno kazensko pravo. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 
7. jun. 2012, leto 31, št. 22, str. 30–31, ilustr. 

- Zgaga, Sabina. Matjaž Ambrož, Ljubo Bavcon, Zvonko 
Fišer, Damjan Korošec, Vasilka Sancin, Liljana Selinšek, 
Mirjam Škrk: Mednarodno kazensko pravo (International cri-
minal law): Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012, 
542 pp. Varstvoslovje, 2012, letn. 14, št. 2, str. 214–216. http://
www.fvv.uni-mb.si/rV/arhiv/2012-2/08_BookReview3_
Zgaga.pdf. 

- Poročilo s konference Lubanga: lessons learned, Haag, 
8. in 9. marec 2012. Rev. krim. kriminol., apr.–jun. 2012, letn. 
63, št. 2, str. 180–182. 

- Report from the conference »Lubanga: Lessons 
Learned«. Varstvoslovje, 2012, letn. 14, št. 2, str. 217–218. 
http://www.fvv.uni-mb.si/rV/arhiv/2012-2/09_Reprot.pdf.

- Praktikum za kazensko materialno pravo: z repetitori-
jem za študente. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2012. 
177 str., ilustr (soavtor Miha Šepec).

- Kazenski zakonik (KZ-1): (neuradno prečiščeno bese-
dilo). Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja 
(ZOPOKD), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni 
list Republike Slovenije, 2012. 271 str. 

- Kazenski zakonik (KZ-1): (neuradno prečiščeno bese-
dilo). Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja 
(ZOPOKD), (Zbirka predpisov). 2. dotis 1. natisa. Ljubljana: 
Uradni list Republike Slovenije, 2012. 271 str. 

- Kazenski zakonik (KZ-1): (neuradno prečiščeno bese-
dilo). Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja 
(ZOPOKD), (Zbirka predpisov). Dotis 1. natisa. Ljubljana: 
Uradni list Republike Slovenije, 2012. 271 str.

- Kazenski zakonik (KZ-1): (neuradno prečiščeno bese-
dilo). Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja 
(ZOPOKD), (Zbirka predpisov). 3. dotis 1. natisa. Ljubljana: 
Uradni list Republike Slovenije, 2012. 

- Ambrož, Matjaž, Bavcon, Ljubo, Fišer, Zvonko, Korošec, 
Damjan, Sancin, Vasilka, Selinšek, Liljana, Škrk, Mirjam, 
Bavcon, Ljubo (ur.), Škrk, Mirjam (ur.). Mednarodno kazen-
sko pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 
2012. 542 str.

 9 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 
bil mentor in član komisij za zagovor pri diplomskih, magistr-
skih in doktorskih nalogah s področja kriminologije.

Zoran Kanduč: Na Fakulteti za varnostne vede Univerze 
v Mariboru je imel na podiplomskem študiju predavanja 
v okviru predmeta »Elementi kriminalitetne politike«. Na 

Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je v poletnem 
semestru predaval na podiplomskem magistrskem študiju v 
okviru predmeta »Sociologija odklonskosti«

Mojca Mihelj Plesničar: Na Fakulteti za varnostne vede 
Univerze v Mariboru je vodila vaje pri predmetih Ustavno 
kazensko procesno pravo, Kazenski postopek in Kazensko 
materialno pravo. 

Dragan Petrovec: Na Fakulteti za socialno delo Univerze 
v Ljubljani je rednim in izrednim študentom predaval Osnove 
kazenskega prava in kriminologije (bolonjski program en-
osemestrskega študija). Na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani je predaval študentom anglistike – smer prevajalstvo 
terminologijo kazenskega prava in kriminologije (enoseme-
strski predmet). Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v 
Mariboru je predaval rednim in izrednim študentom predmet 
penologija, na podiplomskem študiju pa predmet kaznovalna 
politika (en semester).

Aleš Završnik: Na Inštitutu za kriminologijo in sociolo-
gijo prava Univerze v Oslu (Norveška) je imel 23.5. predava-
nje z naslovom: »Stasi meets free market: post soccialist su-
rveillance in Eastern Europe«. Na Pravni fakulteti Univerze 
v Ljubljani je imel na dodiplomskem študiju predavanja pri 
predmetu Kriminologija, bil je mentor pri diplomskih na-
logah in član komisije za zagovor diplomskih nalog. Na 
Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru je imel na 
magistrskem (bolonjski program) študiju predavanja pri 
predmetu Elementi kriminalitetne politike. Na Fakulteti za 
družbene vede Univerze v Ljubljani je bil član komisije za 
oceno doktorske naloge.

Zbral in uredil Franc Brinc
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