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1  O inštitutu za kriminologijo 

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze 
v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: inštitut) je začel raz-
iskovalno delo leta 1954 s prvo raziskovalko prof. dr. Katjo 
Vodopivec. Kot znanstveni zavod ga je ustanovila Pravna fa-
kulteta Univerze v Ljubljani s sklepom fakultetnega sveta dne 
20. junija 1958 (odločba št. 12/58-19 z dne 14. oktobra 1958). 
Senat Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je 15. junija 2000 
sprejel akt o preoblikovanju inštituta v skladu z Zakonom 
o zavodih (1991). 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 in deluje kot samostojni neprofi-
tni zavod po Zakonu o zavodih (1991) ter Zakonu o razisko-
valni in razvojni dejavnosti (2002). Njegova temeljna dejav-
nost je raziskovalna in razvojna dejavnost v družboslovju in 
humanistiki po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o standardni klasifikaciji dejavnosti (2008), šifra dejavnosti 
72.200. Po klasifikaciji Javne agencije za raziskovalno dejav-
nost deluje v okviru družboslovnih ved na področju krimino-
logije in socialnega dela (5.07.00). V pravnem prometu deluje 
znotraj registrirane dejavnosti samostojno z vsemi pravicami 
in obveznostmi brez omejitev. Kadar opravlja javno službo v 
znanstvenoraziskovalni 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 (2002) status zavoda s pravico javnosti. V 
okviru registrirane dejavnosti izdaja knjige, revije in periodič-
ne publikacije, prireja seminarje ter organizira posvetovanja, 
izobraževanja in dejavnosti knjižnice.

2  Organi inštituta in njihovo delo v letu 2019

Upravni odbor (predsednik prof. dr. Grega Strban, name-
stnica predsednika Andreja Lang) je imel 4 seje, na katerih 
je obravnaval poročilo o delu in zaključni račun inštituta za 
leto 2017 ter program dela in finančni načrt inštituta za leto 
2018, sprejetje novega statuta in imenovanje novega direktor-
ja inštituta.

Znanstveni svet (predsednica doc. dr. Mojca Mihelj 
Plesničar, namestnik dr. Vasja Badalič) je imel tri seje, na ka-
terih je razpravljal o znanstvenoraziskovalnem in projektnem 

delu, organizaciji znanstvenih sestankov, konferenc in semi-
narjev, izdaji monografij ter objavah znanstvenih prispevkov 
delavcev inštituta v domačih in tujih znanstvenih revijah.

Direktor inštituta je bil do 31. oktobra 2019 prof. dr. 
Matjaž Jager, ki je bil sicer izvoljen za obdobje od 1. novem-
bra 2014 do 31. oktobra 2019. Od 1. novembra 2019 dalje je 
direktor izr. prof. dr. Aleš Završnik, ki je izvoljen za obdobje 
do 31. oktobra 2024.

3  Delavci inštituta

V letu 2019 je bilo na inštitutu zaposlenih osem razisko-
valcev (dr. Vasja Badalič, dr. Eva Bertok, dr. Sašo Dolenc, red. 
prof. dr. Matjaž Jager, doc. dr. Zoran Kanduč, doc. dr. Mojca 
Mihelj Plesničar, red. prof. dr. Dragan Petrovec, red. prof. dr. 
Renata Salecl, doc. dr. Liljana Selinšek in izr. prof. dr. Aleš 
Završnik), štirje mladi raziskovalci (Katja Simončič, Pika Šarf, 
Marko Drobnjak in Lora Briški), dva strokovna sodelavca 
(Marko Balažic, Barbara Bizilj) in šest raziskovalcev v dopol-
nilnem delovnem razmerju (red. prof. dr. Matjaž Ambrož, 
izr. prof. dr. Katja Filipčič, izr. prof. dr. Primož Gorkič, as. dr. 
Miha Hafner, Primož Križnar in red. prof. dr. Katja Šugman 
Stubbs). Dodatno sta bili sklenjeni pogodbi o delu za admi-
nistrativna, strokovna tajniška in kadrovska dela, računovod-
stvo ter čiščenje prostorov.

Raziskovalci na inštitutu so bili v letu 2019 člani različnih 
delovnih teles Republike Slovenije:

− Ambrož, Matjaž: član medresorske projektne skupine 
za spremembo KZ;

− Filipčič, Katja: članica Državnotožilskega sveta, Komisije 
za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani, Posvetovalnega 
telesa ministrice za državljanske in socialne kompetence 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport;

− Plesničar M., Mojca: predsednica Statističnega sosveta 
za kriminaliteto, SURS; članica medresorske skupine za spre-
membo KZ;

− Salecl, Renata: predsednica Znanstvenoraziskovalnega 
sveta za multidisciplinarne raziskave pri ARRS;

− Simončič, Katja: koordinatorka pri European group fot 
the study of deviance and social control, avgust 2018–avgust 
2022;

− Završnik, Aleš: član Znanstvenoraziskovalnega sveta 
za družboslovne vede ARRS, ekspert za etična vprašanja pri 
Evropskem raziskovalnem svetu (ERC) in pri Izvajalski agen-

Delo Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze 
v Ljubljani v letu 2019
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ciji EU za raziskave; član Sveta Centra za varnejši internet; 
član skupine ekspertov pri Odboru Sveta Evrope za kazenske 
zadeve; član medresorske delovne skupine za pripravo nacio-
nalne strategije umetne inteligence.

4  Raziskovalno delo inštituta

V letu 2019 so zaposleni na inštitutu izvajali naslednje 
raziskovalne projekte:

− Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje 
in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visokotehnološke 
družbe (ARRS, vodja projekta prof. dr. Renata Salecl, 2015–
2020);

− Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni poli-
tiki (ARRS, vodja projekta prof. dr. Renata Salecl, 2017–2020);

− Perspektive večje varnosti na slovenskih cestah (ARRS, 
AVP, vodja projekta prof. dr. Dragan Petrovec, 2018–2019);

− Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v 
Sloveniji (ARRS, vodja projekta dr. Vasja Vehovar, 2018–
2020);

− Avtomatizirana pravičnost: družbeni, etični in prav-
ni vidiki (ARRS, vodja projekta izr. prof. dr. Aleš Završnik, 
2018–2021);

− Merjenje družbene klime v zaporih in v Prevzgojnem 
domu Radeče (URSIKS, vodja projekta doc. dr. Mojca M. 
Plesničar, 2017–2019);

− Pravo dolžnikov in upnikov – normativna in pravna 
empirična analiza (ARRS, vodja projekta doc. dr. Jaka Cepec, 
2019–2022)

− Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju: preiz-
praševanje objektivnosti (ARRS, vodja projekta doc. dr. Mojca 
Mihelj Plesničar, 2019–2022)

− Človekove pravice in regulacija umetne inteligence 
vredne zaupanja (ARRS, vodja izr. prof. dr. Aleš Završnik, 
2019–2021)

V okviru programov Javne agencije za raziskovalno de-
javnost RS za mlade raziskovalce (MR) se je v letu 2019 kon-
čalo, nadaljevalo oziroma začelo usposabljanje mladih razi-
skovalcev:

− Kriminološka obravnava družbene škode na primeru 
potrošništva v oblačilni industriji (Katja Simončič, mentor izr. 
prof. dr. Aleš Završnik (2015–2019);

− Pika Šarf, mentor prof. dr. Aleš Završnik (2017–2021);
− Marko Drobnjak, mentorica doc. dr. Mojca Mihelj 

Plesničar (2018–2022);
− Lora Briški, mentorica prof. dr. Renata Salecl (2019–

2023).

5  Mednarodno znanstvenoraziskovalno sode-
lovanje

V letu 2019 so zaposleni na inštitutu sodelovali v več 
mednarodnih raziskovalnih projektih:

− Trans-making – Art/culture/economy to democratize 
society. Research in placemaking for alternative narratives 
(EU HORIZON 2020, 2017–2020);

− Legal Status and Real Position of People with Mental 
Difficulties – Interdisciplinary Approach and European per-
spectives (vodja projekta prof. dr. Velinka Grozdanić, Pravna 
fakulteta na Reki, sodelavec izr. prof. dr. Zoran Kanduč, 
2015–2019);

− COST (European Cooperation in Science and 
Technology) Akcija »From Sharing to Caring: Examining 
Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy« 
(CA16121) (izr. prof. dr. Aleš Završnik, član Upravnega od-
bora, 2017–2020);

− Kazenskopravna analiza ekonomije in ekonomska ana-
liza kazenskega prava (ARRS-BI-BiH, prof. dr. Renata Salecl, 
2019–2020)

− Resnica in laž v nadzorovanju in kaznovanju (ARRS-BI-
ZDA, doc. dr. Mojca M. Plesničar)

6  Delo knjižnice

Knjižnica inštituta deluje kot aktivna članica v sistemu 
vzajemne katalogizacije COBISS in v vzajemno bazo redno 
vnaša podatke o novih knjigah, revijah ter bibliografskih 
enotah delavcev inštituta. S svojo zbirko pomembno podpira 
znanstveno, raziskovalno in pedagoško delo zaposlenih.

Bibliografska obdelava gradiva je v letu 2019 zajela 286 
enot (tj. monografij, serijskih publikacij, sestavnih delov in 
izvedenih del). Ob koncu leta 2019 je knjižnični sklad inšti-
tuta obsegal 12.007 katalogiziranih enot gradiva v sistemu 
COBISS. Knjižnica inštituta hrani 28.607 enot gradiva, ki pa 
še ni v celoti katalogizirano v vzajemnem katalogu.

Knjižnico je v letu 2019 obiskalo 849 zunanjih uporabni-
kov. Izposojenih je bilo 950 monografskih publikacij in 204 
serijske publikacije, z medknjižnično izposojo pa še dodatnih 
37 enot gradiva. Pomemben je tudi dostop do vrhunskih tujih 
kriminoloških revij vsem raziskovalcem inštituta, delavcem 
študentom fakultet, visokih in višjih šol ter drugim uporab-
nikom s članstvom v knjižnici inštituta, ki je omogočen s 
konzorcijskim sodelovanjem za nabavo tujih periodičnih 
publikacij v okviru dogovora Univerze v Ljubljani s podjetji 
EBSCOhost, Emerald Management in SAGE Premier.
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7  Organizacija posvetov, znanstvenih sestan-
kov in konferenc

Od 25. do 27. septembra 2019 je inštitut skupaj s Pravno 
fakulteto Univerze v Ljubljani organiziral jesensko šolo 
»Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije«. Razvoj informa-
cijsko-komunikacijske tehnologije, umetne inteligence, 
tehnologij veriženja podatkovnih blokov in računalništva v 
oblaku je v temeljih spremenil svet, v katerem živimo, in ga 
bo gotovo spreminjal tudi v prihodnje. Pravu se v tem hitro 
spreminjajočem se okolju vse prevečkrat očita, da se ne more 
prilagoditi in zato nikakor ne ustreza digitalnemu okolju, ki 
ga poskuša regulirati. Jesenska šola je bila namenjena štu-
dentom vseh slovenskih pravnih fakultet na vseh stopnjah 
študija, udeležilo se je je 45 študentov. V treh dneh je bilo iz-
vedenih 15 predavanj uglednih domačih in tujih strokovnja-
kov s področja civilnega, kazenskega, mednarodnega prava, 
prava varstva osebnih podatkov, kriminologije in ekonomije. 
Sodelavci inštituta so na njej predstavili tudi izsledke aktual-
nih raziskav.

5. decembra 2019 je inštitut organiziral enodnevni semi-
nar z naslovom Umestitev probacije v slovenski kazenskoprav-
ni sistem. Seminar je bil namenjen strokovnim delavcem v 
okviru probacijskih služb, predavatelji pa so v svojih preda-
vanjih osvetlili aktualna vprašanja s področja kriminologije, 
penologije in kazenskega prava, ki so relevantna za delo pro-
bacijske službe.

10. decembra 2019 je potekal mednarodni simpozij Pravo, 
ekonomija in kriminaliteta, ki je bil organiziran v okviru pro-
jekta bilateralnega sodelovanja z Bosno in Hercegovino. 
Predavateljice iz BiH so v svojih predavanjih orisale koncept 
sporazuma o priznanju krivde v kazenskem procesnem pravu 
v Bosni in Hercegovini ter samo uporabo. Slovenski predava-
telji pa so pokrivali sklop gospodarske kriminalitete. 

Serija predavanj »Negotiated Justice in Europe: Myths, 
Reality and New Perspectives« je potekala 2., 9., 16., 18. in 19. 
decembra 2019. Predavanja je izvajal dr. Jacopo Della Torre, 
podoktorski raziskovalec na Univerzi v Trstu, v diskusijah 
pa sta sodelovala prof. dr. Primož Gorkič s Pravne fakulte-
te v Ljubljani in doc. dr. Mojca Mihelj Plesničar z inštituta. 
Udeleženci so bili predvsem strokovni sodelavci tožilstev, so-
dišč, pravnih služb javne uprave in študenti.

V okviru Torkovih srečanj smo imeli v letu 2019 9 preda-
vanj. Predavatelji so bili domači in tuji raziskovalci, profesorji 
drugih fakultet, strokovnjaki iz prakse ter doktorski študenti 
iz Slovenije in tujine.

8  Sodelovanje delavcev inštituta s prispevki na 
kongresih, konferencah, posvetovanjih ter 
strokovnih in znanstvenih sestankih doma 
in v tujini1

Matjaž Ambrož
− AMBROŽ, Matjaž. Interes (pravica?) žrtve, da je sto-

rilec kaznovan: predavanje na Kazenskopravni sodniški šoli, 
Portorož, 20. november 2019. 

− AMBROŽ, Matjaž. Interes (pravica?) žrtve, da je sto-
rilec kaznovan: predavanje na Kazenskopravni sodniški šoli, 
Portorož, 21. november 2019. 

− AMBROŽ, Matjaž. Interes (pravica?) žrtve, da je sto-
rilec kaznovan: predavanje na Kazenskopravni sodniški šoli, 
Portorož, 23. oktober 2019. 

− AMBROŽ, Matjaž. Interes (pravica?) žrtve, da je sto-
rilec kaznovan: predavanje na Kazenskopravni sodniški šoli, 
Portorož, 24. oktober 2019. 

− AMBROŽ, Matjaž. Kaznivo dejanje kot razlog za izre-
dno odpoved pogodbe o zaposlitvi: predavanje na Delovno-
socialni sodniški šoli 2019, Podčetrtek, 22. oktober 2019.

− AMBROŽ, Matjaž. Spreminjanje kazenskopravne 
obravnave spolne kriminalitete: predavanje na Konferenci ka-
zenskega prava in kriminologije, Portorož, 3. december 2019.

− AMBROŽ, Matjaž. Tožilski predlog kazni kot sporočilo 
žrtvi kaznivega dejanja: predavanje na Izobraževalnih tožil-
skih dnevih Portorož, 3. december 2019.

− AMBROŽ, Matjaž. Vloga sreče in smole v kazenskem 
pravu: predavanje na Kazenskopravni sodniški šoli, Portorož, 
24. oktober 2019. 

− AMBROŽ, Matjaž. Problem »moralne kontingence« v 
kazenskem pravu: predavanje na Simpoziju za pravno in so-
cialno filozofijo, Pravna fakulteta v Ljubljani, 27. september 
2019.

Vasja Badalič
− BADALIČ, Vasja. Targeted killing by pro-government 

armed groups in Afghanistan, V: EUROCRIM 2019: books 
of abstracts: ConverGENT – Convergent roads, bridges and 
new pathways in criminology, 19th Annual Conference of the 
European Society of Criminology, 18.-21. september 2019, 
Ghent, Belgium.

− BADALIČ, Vasja. Civilian victims of targeted killin-
gs by paramilitary groups in Afghanistan: prispevek na Law 
& Society Association Annual Meeting, Washington, D.C., 
2019, 30. maj–2. junij 2019. 

− BADALIČ, Vasja. The New Definition of Imminent 
Threat and Its Impact of the Use of Armed Force: prispevek 

1 Pri delih v soavtorstvu med sodelavci inštituta je delo navedeno 
samo pri prvem avtorju.
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na 75th Annual Meeting American Society of Criminology, 
13.–16. november 2019, San Francisco, CA. 

− BADALIČ, Vasja. The redefinition of ‚imminent threat‘ 
and the preventive use of force in the ‚War of terror‘: prispevek 
na Socio-legal Studies Association Conference, SLSA 2019, 
University of Leeds, 3.–5. april 2019.

− BADALIČ, Vasja. Humans, autonomous weapons sy-
stems & the assault on key principles of international hu-
manitarian law: prispevek na konferenci »Resisting State-
Corporate Harms in times of Repression. Towards a Theory of 
Insurrection«, European group for the study of deviance and 
social control conference, 4.-6. september 2019, Barcelona. 

Marko Balažic
− BALAŽIC, Marko. Dileme pravnih kvalifikacij ravnanj z 

elementi spolnega nasilja. V: Zbornik 2019. 1. natis. Ljubljana: 
Lexpera, GV založba. 

Briški Lora
− BRIŠKI, Lora. Spolna avtonomija in koncept slabotne 

osebe. V: Zbornik 2019. 1 natis. Ljubljana, Lexpera, GV založba. 

Sašo Dolenc
− DOLENC, Sašo. Znanost in zgodbe: predavanje na 25. 

Slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo »Ko zna-
nost postane moja strast«, Ljubljana, 24.–26. september 2019. 

− DOLENC, Sašo. Znanost in zgodbe: predavanje na JA 
Slovenija inovacijskem kampu 2019, Zreče, 23.–24. september 
2019.

− KAJ pomeni biti znanstvenik/ca?: razprava ob zaključku 
4. tedna Kemijskega inštituta, Ljubljana, 14. junij 2019.

− (NE)ODGOVORNA znanost: razprava ob izidu temat-
ske številke revije Dialogi.

− DOLENC, Sašo. Od genov do zvezd in naprej: preda-
vanje v okviru dogodka Knjige pod jelkami 2019, 17.–20. de-
cember 2019, Nova Gorica.

− DOLENC, Sašo. Razsvetljenstvo za 21. stoletje: predava-
nje v okviru dogodka Znanost sreča parlament, Državni zbor 
RS, 15. november 2019, Ljubljana.

− DOLENC, Sašo. Od genov do zvezd in naprej: predava-
nje v Knjižnici Otona Župančiča, 14. oktober 2019, Ljubljana.

− Gorenc, Boštjan, DOLENC, Sašo. Veselošolski kviz: so-
delovanje na 35. Slovenskem knjižnem sejmu, 27. november 
2019, Cankarjev dom, Ljubljana.

Marko Drobnjak
− DROBNJAK, Marko. Nekatere jezikoslovne značilno-

sti naslovov medijskih prispevkov o kriminaliteti v Sloveniji. 
V: Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)za-
vest, (Obdobja, 38), Hotimir Tivadar, ur., 1. natis, Ljubljana, 
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, str. 187–196. 

− DROBNJAK, Marko. Implicit bias against dialectal 
features: forensic linguistics and speech perception in legal 
proceeding: predavanje na Phonology Lab, Department of 
Linguistics, University of Washington, Washington, 19. no-
vember 2019.

Katja Filipčič
− FILIPČIČ, Katja. Globe za prekrške s področja energe-

tike: prispevek na posvetovanju Prekrškovno pravo in ener-
getika, Inštitut za kazensko in prekrškovno pravo pri Pravni 
fakulteti Univerze v Mariboru in Jean Monnet katedra za 
energetsko pravo in politiko, 24. maj 2019. 

− FILIPČIČ, Katja. Kazniva dejanja zoper delovno raz-
merje in socialno varnost: predavanje na Posebni del KZ-1: 
Od spolnih deliktov do gospodarskih kaznivih dejanj v teoriji 
in praksi, Dvorana Uradnega lista RS, Ljubljana, 10. septem-
ber 2019.

− FILIPČIČ, Katja. Nasilje nad odraslimi z motnjo v du-
ševnem razvoju: predavanje na srečanju »Posvet o pravnem 
in družbenem položaju odraslih z motnjo v duševnem razvo-
ju« v organizaciji Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
Ljubljana, 21. marec 2019.

− FILIPČIČ, Katja … [et al.]. 100 let univerze in naprej: 
kako za novo stoletje integrirati znanje in koncipirati izobra-
ževalni proces za napredek družbe?: okrogla miza na dogodku 
Vključevanje humanistike je nujno za razumevanje spremi-
njajoče se evropske družbe in izzivov prihodnost, Ljubljana, 
27. september 2019. 

− FILIPČIČ, Katja. Posameznik, družba in kriminaliteta: 
prispevek na seminarju Umestitev probacije v slovenski ka-
zenskopravni sistem, 5. december 2019, Inštitut za kriminolo-
gijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana. 

Primož Gorkič
− GORKIČ, Primož. Izzivi za odvetnike v kazenskih po-

stopkih prihodnosti: postopki po Uredbi o Evropskem jav-
nem tožilstvu. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 10.–12. oktober 
2019, Portorož, (Podjetje in delo, letn. 45, št. 6/7). Ljubljana: 
LEXPERA, 2019, str. 1249–1257.

− GORKIČ, Primož. Informacijska tehnologija in temelj-
ni postulati kazenskega prava: prispevek na 12. konferenci 
kazenskega prava in kriminologije, Portorož, Grand Hotel 
Bernardin, 3.–4. december 2019. 

− GORKIČ, Primož. Pravica do uporabe jezika v postop-
ku v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice – 
sodba Vizgirda proti Sloveniji: predavanje na Kazenskopravni 
sodniški šoli, Portorož, 22. november 2019. 

− GORKIČ, Primož. Pravica do uporabe jezika v postop-
ku v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice – 
sodba Vizgirda proti Sloveniji: predavanje na Kazenskopravni 
sodniški šoli, Portorož, 25. oktober 2019. 



75

Zapisi

− GORKIČ, Primož. Prikriti preiskovalni ukrepi po ZKP 
N: predavanje na Izobraževalnih tožilskih dnevih Portorož, 2. 
december 2019.

Miha Hafner
− HAFNER, Miha. Osnove kazenskega postopka: prispe-

vek na seminarju Umestitev probacije v slovenski kazensko-
pravni sistem, 5. december 2019, Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana.

Matjaž Jager
− JAGER, Matjaž. Resistance, compromise and in-

ner emigration: prispevek na konferenci »Resisting State-
Corporate Harms in times of Repression. Towards a Theory of 
Insurrection«, European group for the study of deviance and 
social control conference, 4.–6. september 2019, Barcelona.

− JAGER, Matjaž. Notranje meje represivnega odziva-
nja na gospodarsko in finančno kriminaliteto: prispevek na 
Mednarodnem simpoziju Pravo, ekonomija in kriminaliteta, 
10. december 2019, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakul-
teti v Ljubljani, Ljubljana.

Zoran Kanduč
− KANDUČ, Zoran. Pridobitništvo in nasilje: predavanje 

na Pravni fakulteti Univerze na Reki, 20. maj 2019, Reka.
− KANDUČ, Zoran. Ideja sankcije: predavanje na 

Simpoziju za pravno in socialno filozofijo, Pravna fakulteta v 
Ljubljani, 27. september 2019.

− KANDUČ, Zoran. Criminology and principal forms of 
normalized, ignored, neutralized, or ignored forms of human 
harm. V: EUROCRIM 2019: books of abstracts: ConverGENT 
– Convergent roads, bridges and new pathways in crimino-
logy, 19th Annual Conference of the European Society of 
Criminology, 18–21. september 2019, Ghent, Belgium.

− KANDUČ, Zoran. Kriminologija, ekonomija in pravo: 
prispevek na Mednarodnem simpoziju Pravo, ekonomija in 
kriminaliteta, 10. december 2019, Inštitut za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana.

Primož Križnar
− KRIŽNAR, Primož, Šarf, Pika. Avtomatizacija kazen-

skega pravosodja: predavanje na jesenski šoli Pravo pred izzivi 
digitalne (r)evolucije, Pravna fakulteta, 25. do 27. september 
2019, Ljubljana.

Mojca Mihelj Plesničar
− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, Hafner, Miha, Šugman 

Stubbs, Katja. Sentencing your equals: the role of prejudi-
ce in decision-making: prispevek na konferenci Cultures 
of Sentencing Conference, Sentencing & Penal Decision-

Making, European Working Group, Faculty of Law, Charles 
University, Praga, 30.–31. maj 2019. 

− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, Hafner, Miha, Šugman 
Stubbs, Katja. The use of vignettes in sentencing research: 
prispevek na workshop Methods and Data in Sentencing 
Research: Qualitative and Quantitative Approaches, 
University of Sheffield, United Kingdom, 11.–12. julij 2019.

− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. How does sentencing 
procedure shape sentencing decisions: predavanje na Institute 
of Criminology, University of Cambridge, 8. avgust 2019.

− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, Šarf, Pika. Big data, A. 
I. and algorithms and the fight against impunity: application 
for prosecutions: prispevek na konferenci The fight against 
impunity in EU law, Turin 14.–15. februar 2019, University 
of Turin. 

− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Deconstructing Remorse 
through the Courts: prispevek na kongresu Linking Generations 
for Global Justice, Oñati, Španija, 19.–21. junij 2019.

− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Odločanje človeka vs. 
odločanje stroja: predavanje na jesenski šoli Pravo pred izzi-
vi digitalne (r)evolucije, Pravna fakulteta, 25.–27. september 
2019, Ljubljana. 

− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. »Ne pomeni ne«, ustre-
znejša obravnava spolne kriminalitete: predavanje na strokov-
nem posvetu Samo ja pomeni ja – zagate na področju prepre-
čevanja in ustavljanja spolnega nasilja, Fakulteta za socialno 
delo, Ljubljana, 25. november 2019. 

− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Odločanje o sankcijah: 
tožilstvo, sodišče in probacijska služba: prispevek na seminar-
ju Umestitev probacije v slovenski kazenskopravni sistem, 5. 
december 2019, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 
v Ljubljani, Ljubljana.

− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. La normativa e l‘esperienza 
di Giustizia Riparativa in Slovenia: prispevek na konferenci 
Giustizia riparativa vittima – autore di reato – comunità, Norme 
ed esperienze Italiane ed Europee a confronto, Auditorium 
Palazzo della Gran Guardia, Verona, 10. december 2019. 

− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Za tančico nevedno-
sti: subjektivnost in objektivnost na sodišču: prispevek na 
10. konferenci dobrih praks v sodstvu, 12. december 2019, 
Kongresni center Brdo pri Kranju. 

Dragan Petrovec
− PETROVEC, Dragan … [et. al.]. Izboljšanje varnosti ce-

stnega prometa v Sloveniji s sistemskim pristopom do prepre-
čevanja vožnje pod vplivom alkohola: okrogla miza o ključnih 
vidikih prometne varnosti in ukrepih za izboljšanje stanja 
varnosti cestnega prometa v Sloveniji, 3. junij 2019, Ljubljana.

− PETROVEC, Dragan. Obravnava spolnih prestopnikov 
(med sodstvom in javnim mnenjem): predavanje na posvetu 
E-zlorabe otrok, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 17. 
september 2019. 
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− PETROVEC, Dragan. Ideja in praksa kaznovanja v za-
dnjih desetletjih: prispevek na seminarju Umestitev probacije 
v slovenski kazenskopravni sistem, 5. december 2019, Inštitut 
za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana.

Renata Salecl
− SALECL, Renata. Big data – novo zlato: predavanje na 

Pravni fakulteti v Sarajevu, 31. maj 2019.
− SALECL, Renata. Self-perception in times of post-truth: 

what can Francis Bacon‘s self-portraits tell us about subjectivi-
ties in times of selfies?: predavanje v okviru predavanj Garage 
Museum of Contemporary Art and Moscow Art Magazine, 
19. junij 2019, Moscow.

− SALECL, Renata, Pilav, Armina. Post-traumatic Space and 
Society: radical observations and transformation of violence: 
prispevek na Summer School as School 2019, Stacion – Center 
for Contemporary Art Prishtina, 5.–10. avgust 2019, Kosovo.

− SALECL, Renata. The fantasy nature of material objec-
ts: migrants, trauma and gifts: predavanje na International 
Trans-Making Summer Forum »On emotional materialism«, 
28.–30. avgust 2019, Ljubljana.

− SALECL, Renata. The illusion of rationality in the 
Academic Market: prispevek na konferenci »Resisting State-
Corporate Harms in times of Repression. Towards a Theory of 
Insurrection«, European group for the study of deviance and 
social control conference, 4.–6. september 2019, Barcelona.

− SALECL, Renata. The tyranny of choice: predavanje 
na A.M. Qattan Foundation, Ramallah, 14. september 2019, 
Palestina.

− SALECL, Renata. The tyranny of choice: predavanje na 
Bard College, AI-Quds Univerza, 15. september 2019, Palestina.

− SALECL, Renata. The tyranny of choice: predavanje na 
Birzeit University, 16. september 2019, Palestina.

− SALECL, Renata. Ob stoletnici Filozofske fakultete: 
Slavnostna akademija, 24. september 2019, Cankarjev dom, 
Ljubljana.

− SALECL, Renata. Strah pred ignoranco: prispevek 
na simpoziju Sociologija v praksi, Oddelek za sociologijo 
Filozofske fakultete ob stoletnici Univerze v Ljubljani, 8. ok-
tober 2019, Ljubljana.

− SALECL, Renata. Pravne, moralne in subjektivne zagate 
komercialnih genetskih testov: predavanje na Kazenskopravni 
sodniški šoli, Portorož, 24. oktober 2019.

− SALECL, Renata. Ljubezenske izbire: predavanje v okvi-
ru dogodkov Družabno družbeno, Mala drama, 14. november 
2019. 

− SALECL, Renata. Strast do nevednosti v na znanju te-
melječi družbi: prispevek na Letnem posvetu o izobraževanju 
odraslih 2019, 19.–20. november 2019, Portorož.

− SALECL, Renata. Human rights and airspace: prispevek 
na raziskovalnem seminarju Airspace Tribunal & Topologies 
of Air, Hiroshima University, 9. december 2019.

Liljana Selinšek
− SELINŠEK, Liljana. Kdaj in kako se lahko v prekrškov-

nem pravu uporabijo dokazi iz drugih postopkov (kazenske-
ga, civilnega, inšpekcijskega in drugih): prispevek na 14. dne-
vih prekrškovnega prava, 14.–15. maj 2019, Portorož.

− SELINŠEK, Liljana. (Ka)ko se srečata upravni in kazen-
ski postopek. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 10.–12. oktober 
2019, Portorož, (Podjetje in delo, letn. 45, št. 6/7). Ljubljana: 
LEXPERA, str. 901–913.

− SELINŠEK, Liljana. Avtomatizacija v digitalni forenziki: 
prispevek na 12. konferenci kazenskega prava in kriminolo-
gije, Portorož, Grand Hotel Bernardin, 3.–4. december 2019. 

Katja Simončič
− SIMONČIČ, Katja. Fast fashion, social harm and the 

Irrational: predavanje na Universita degli studi di Palermo, 
24. januar 2019. 

− SIMONČIČ, Katja. Reducing harm that results from 
normalized practices of contemporary society: prispevek 
na konferenci »Resisting State-Corporate Harms in times of 
Repression. Towards a Theory of Insurrection«, European 
group for the study of deviance and social control conference, 
4.–6. september 2019, Barcelona.

Pika Šarf
− ŠARF, Pika. Vohunjenje v informacijski dobi: preda-

vanje na Cryptoparty Slovenija, Kreativni center Poligon, 1. 
marec 2019, Ljubljana.

− ŠARF, Pika. Na robu kibernetske vojne?!: (in kaj ima 
pravo s tem?): predavanje v okviru Kariernih dni na Pravni 
fakulteti v Ljubljani, 10. maj 2019. 

− ŠARF, Pika. Automated justice: can we ensure com-
pliance with fundamental human rights?: predavanje na 
International Seminar »Algorithmic procedures in civil law 
matters«, 16. maj 2019, University of Zagreb, Zagreb.

− ŠARF, Pika, Bajželj, Zoja, Dobranić, Filip. Algoritmi v 
pravu: okrogla miza, Pravna fakulteta v Ljubljani, 27. junij 
2019, Ljubljana.

− ŠARF, Pika. Kibernetska kazniva dejanja v slovenskem 
kazenskem pravu: predavanje na Posebni del KZ-1: Od spol-
nih deliktov do gospodarskih kaznivih dejanj v teoriji in praksi, 
Dvorana Uradnega lista RS, Ljubljana, 10. september 2019.

− ŠARF, Pika … [et al.]. The three dimensions of artificial in-
telligence: science, business & people: diskusija v okviru dogodka 
Business Bled Strategic Forum, 3. september 2019, Bled, Slovenia.

− ŠARF, Pika … [et al.]. Face recognition: prakse in pro-
blemi: okrogla miza, Kreativni center Poligon, 20. november 
2019, Ljubljana. 

− ŠARF, Pika … [et. al.]. Informacijska družba: kje smo 
in kam gremo?: okrogla miza, Kreativni center Poligon, 1. de-
cember 2019, Ljubljana. 
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− ŠARF, Pika … [et al.]. Informacijska družba: kje smo in 
kam gremo?: okrogla miza, Kreativni center Poligon, 1. de-
cember 2019, Ljubljana. 

− ŠARF, Pika. Avtomatizacija nadzora na območju svobo-
de, varnosti in pravice: prispevek na 12. konferenci kazenske-
ga prava in kriminologije, Portorož, Grand Hotel Bernardin, 
3.–4. december 2019.

Katja Šugman Stubbs
− ŠUGMAN Stubbs, Katja. Razlagalni pomen domneve 

nedolžnosti: predavanje na znanstveni konferenci (Razlagalni) 
pomen pravnih načel v organizaciji Slovenske akademije zna-
nosti in umetnosti, Ljubljana, 3. december 2019. 

Aleš Završnik
− ZAVRŠNIK, Aleš, Dodonova, Elena, Kisevic, Srd. 

Protecting the right to free elections in the digital era: round-
-table discussion, ERA, Academy of European Law, Brussels, 
15.–16. april 2019.

− ZAVRŠNIK, Aleš. Algorithmic justice – the use of al-
gorithms and machine-learning in criminal justice systems: 
prispevek na Artificial intelligence (AI) and human rights: 
Legal challenges, ERA, Academy of European Law, Brussels, 
15.–16. april 2019.

− ZAVRŠNIK, Aleš. Avtonomna vozila: informatika, 
ekonomija, pravo in zavarovanje: okrogla miza, XVII. dne-
vi civilnega in gospodarskega prava, Portorož, Grand Hotel 
Bernardin, 25.–26. april 2019.

− ZAVRŠNIK, Aleš. Umetna inteligenca – implikacije za 
človekove pravice: predavanje na jesenski šoli Pravo pred iz-
zivi digitalne (r)evolucije, Pravna fakulteta, 25.–27.september 
2019, Ljubljana. 

− ZAVRŠNIK, Aleš. Automating criminal justice: preda-
vanje v okviru Laboratorija za umetno inteligenco Instituta 
Jožef Stefan, Ljubljana, 2. oktober 2019. 

− ZAVRŠNIK, Aleš. Umetna inteligenca in kazenska 
odgovornost: prispevek na 45. dnevih slovenskih pravnikov, 
Portorož, GH Bernardin, 10.–12. oktober 2019. 

− ZAVRŠNIK, Aleš. Avtomatizacija pravičnosti = 
Automating justice: prispevek na Festival Grounded 
»Avtomatizacija in oblast«, Ljubljana, 14.–16. november 2019.

− ZAVRŠNIK, Aleš. Algorithmic Justice. V: Cyberspace 
conference, 29.–30. november 2019, Brno. 

− ZAVRŠNIK, Aleš. Avtonomna vozila in kazenska odgo-
vornost: prispevek na 12. konferenci kazenskega prava in kri-
minologije, Portorož, Grand Hotel Bernardin, 3.–4. december 
2019. 

− ZAVRŠNIK, Aleš. Poglej naprej – sodstvo in avtoma-
tizacija: trendi in pasti: prispevek na 10. konferenci dobrih 
praks v sodstvu, 12. december 2019, Kongresni center Brdo 
pri Kranju. 

9  Bibliografija delavcev inštituta v letu 20192

Delavci inštituta so v letu 2019 samostojno ali v soavtor-
stvu objavili 13 monografij in drugih zaključnih del ter 139 
člankov v znanstvenih in strokovnih revijah ter dnevnem 
časopisju. V digitalnih medijih je bilo 8 objav in 4 intervjuji. 
Bili so tudi mentorji in somentorji pri 23 magistrskih in eni 
doktorski nalogi, člani v 17 uredništvih ter recenzenti pri 11 
revijah in monografskih publikacijah.

Matjaž Ambrož
Članki in drugi sestavni deli:
− AMBROŽ, Matjaž. Moška ranljivost. Pravna praksa, 10. 

jan. 2019, leto 38, št. 1/2, str. 25.
− AMBROŽ, Matjaž. Kulturni kapital. Pravna praksa, 21. 

feb. 2019, leto 38, št. 8, str. 23. 
− AMBROŽ, Matjaž. Razmišljanja o vetrobranu. Pravna 

praksa, 21. mar. 2019, leto 38, št. 12, str. 20. 
− AMBROŽ, Matjaž. Koliko veljam?. Pravna praksa, 16. 

maj 2019, leto 38, št. 19, str. 22. 
− AMBROŽ, Matjaž. Vrednostno zaznamovani zakonski 

znaki: problem zmote o protipravnosti. V: Turković, Ksenija 
(ur.), Munivrana Vajda, Maja (ur.), Dragičević Prtenjača, 
Marta (ur.). Liber amicorum Petar Novoselec: kazneno pra-
vo: sinergija teorije i prakse: zbornik radova u čast profesora 
Petra Novoselca. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta. 2019, str. 
1–15.

− AMBROŽ, Matjaž. Nerazumne zmote in kazensko 
pravo. V: Kambič, Marko (ur.), Škrubej, Katja (ur.), Accetto, 
Matej. Odsev dejstev v pravu: da mihi facta, dabo tibi ius: liber 
amicorum Janez Kranjc. 1. natis. Ljubljana: Pravna fakulteta. 
2019, str. 37–46.

Monografije in druga zaključna dela:
− Jakulin, Vid, Korošec, Damjan, AMBROŽ, Matjaž, 

Filipčič, Katja. Praktikum za kazensko materialno pravo. 7. po-
natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2019. 157 str. 

Mentor pri magistrskih delih:
− Pavletič, Žiga. Kazenskopravna krivda kot družbi po-

trebna fikcija. 
− Lorber, Nina. Kaznivo dejanje povzročitve smrti iz ma-

lomarnosti. 
− Ahačič, Jakob. Legitimnost inkriminacij, ki varujejo 

moralo. 
− Jager, Tajda. Subjektiviteta živali v kazenskem pravu in 

motivi za kazenskopravno varstvo. 

2 Pri delih v soavtorstvu med sodelavci inštituta je delo navedeno 
samo pri prvem avtorju.
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Vasja Badalič
Članki in drugi sestavni deli: 
− BADALIČ, Vasja. Rejected Syrians: violations of the prin-

ciple of »non-refoulement« in Turkey, Jordan and Lebanon. Dve 
domovini: razprave o izseljenstvu. 2019, [št.] 49, str. 87–104. 

− BADALIČ, Vasja. Tunisia's role in the EU external mi-
gration policy: crimmigration law, illegal practices and their 
impact on human rights. Journal of international migration 
and integration. vol. 20, iss. 1, str. 85–100. 

− BADALIČ, Vasja. Targeted killing by pro-government 
armed groups in Afghanistan. V: EUROCRIM 2019: books 
of abstracts: ConverGENT – Convergent roads, bridges and 
new pathways in criminology. 19th Annual Conference of the 
European Society of Criminology, 18.–21. september 2019, 
Ghent, Belgium. 

Monografije in druga zaključena dela:
− BADALIČ, Vasja. The war against civilians: victims 

of the »war on terror« in Afghanistan and Pakistan. Cham: 
Palgrave Macmillan, cop. 2019. XII, 280 str. Palgrave studies 
in victims and victimology. 

Marko Balažic
Članki in drugi sestavni deli:
− BALAŽIC, Marko. Bauhaus – »degenerirana ume-

tnost«?. V: Gaber, Mateja (ur.). Bauhaus – Baumensch: človek, 
umetnost, tehnologija. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultete, 2019. Str. 15–30.

Monografije in druga zaključena dela:
− Božič Štajnpihler, Vesna, Štajnpihler Božič, Tilen, Zgaga 

Markelj, Sabina, Drobnjak, Marko, Bardutzky, Samo, Zagorc, 
Saša, Završnik, Aleš, BALAŽIC, Marko, Marčeta, Vida, 
Kukavica, Jaka. Contribution to the Fundamental Rights 
Report 2019: short thematic report: Slovenian national report. 
[Dunaj: European Union Agency for Fundamental Rights, 
2019]. 35, [21], [11], 17 str. 

− Petrovec, Dragan (avtor, vodja projekta), Mihelj 
Plesničar, Mojca, BALAŽIC, Marko, Briški, Lora, Tomaduz, 
Ula, Brvar, Bogomil. Perspektive večje varnosti na slovenskih 
cestah. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 
v Ljubljani, 2019. Raziskava, št. 173. 

Lora Briški
Članki in drugi sestavni deli:
− BRIŠKI, Lora. Spolna avtonomija in koncept slabotne 

osebe. V: Zbornik 2019. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV za-
ložba, str. 21–28. 

− BRIŠKI, Lora. Ustavna (a)simetrija med socialnimi pra-
vicami in ekonomskimi svoboščinami v EU. Pravna praksa, 
10. jan. 2019, leto 38, št. 1/2, str. 39–40. 

− BRIŠKI, Lora. Zapleti in razpleti postopkov dostopa do 
informacij javnega značaja. Pravna praksa, 11. okt. 2019, leto 
38, št. 38/39, str. 42–43.

Monografije in druga zaključena dela:
− Ambrožič, Marjanca, Ambrožič, Urša, Babič, Matej, 

BRIŠKI, Lora, Čokl, Oskar, Istenič, Blaž, Košnik, Bojana, 
Lovšin, Špela, Majnik, Tilen, Singer, Gea, Žuber, Bruna, Žuber, 
Bruna (urednik). Pravniški bonton. V Ljubljani: Pravna fakul-
teta, 2019. 

− BRIŠKI, Lora. Pravni položaj oškodovanca in trendi 
njegovega razvoja v teoriji in praksi: (magistrsko diplomsko 
delo). 

Recenzija: 
− BRIŠKI, Lora. Pravni pluralizem in pravo Evropske uni-

je. Pravna praksa, 10. jan. 2019, leto 38, št. 1/2, str. 42. 
− BRIŠKI, Lora. Paralelno razmišljanje. Pravna praksa, 

24. jan. 2019, leto 38, št. 4, str. 31. 

Sašo Dolenc
Članki in drugi sestavni deli:
− DOLENC, Sašo. Rokopis stare pesnitve, ki je spremenil 

svet: o naravi sveta - filozofska pesnitev o radikalni ideji. Delo.
si. 1. julij 2019. 

− DOLENC, Sašo. Prelomna odkritja iz lesene barake: 
magični inkubator idej: začasni objekt je postal eno najbolj 
kreativnih poslopij. Delo.si., 2. junij 2019. 

− DOLENC, Sašo. Kemija, ki nas uspava: notranja ura: 
katere molekule uravnavajo spanec. Delo.si, 4. avgust 2019. 

− DOLENC, Sašo. Ko Einsteinu ukradejo možgane. Delo.
si., 6. januar 2019. 

− DOLENC, Sašo. Samo znanost pove, kakšne bodo po-
sledice naših dejanj: slovenska znanost: njena zgodovina in 
njen pomen za prihodnost. Delo.si., 7. julij 2019. 

− DOLENC, Sašo. Einstein je razburil filozofa: dvoboj ge-
nijev: soočenje slavnih znanstvenika in filozofa. Delo.si., 11. 
avgust 2019. 

− DOLENC, Sašo. Kdo je moril, če niso krivi možgani?. 
Delo.si., 12. januar 2019. 

− DOLENC, Sašo. Matematični genij, ki ni obstajal: 
Nicolas Bourbaki: ime, ki je povzročilo revolucijo, a ni pripa-
dalo eni osebi. Delo.si., 13. maj 2019. 

− DOLENC, Sašo. Zakaj ljudje beremo z lahkoto?: evolu-
cija: človek črke in besede prepoznava kot predmete. Delo.si., 
14. julij 2019.

− DOLENC, Sašo. Tudi pametni izgubijo glavo: znanstve-
na tragedija: velika učenjaka sta plačala visoko ceno ljubezni. 
Delo.si., 14. september 2019. 

− DOLENC, Sašo. Do izobrazbe s prodajo marelic: Ana 
Mayer Kansky: znanstvenica in podjetnica je utirala pot žen-
skam v znanosti. Delo.si., 16. junij 2019. 
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− DOLENC, Sašo. Raziskovalci v vrtincu citiranja: znan-
stveniki so postali obsedeni z numeričnimi prikazi produktiv-
nosti in vpliva. Delo.si., 19. december 2019.

− DOLENC, Sašo. Enačba, ki velja, dokler ne odpove: 
nadzor tveganj: kako model borznega trgovanja (skoraj) de-
luje. Delo.si., 19. maj 2019. 

− DOLENC, Sašo. Neustavljiva privlačnost genskega ša-
hiranja: metoda Crispr: vzpon in dileme revolucionarnega 
orodja za urejanje genskega zapisa. Delo.si., 21. januar 2019.

− DOLENC, Sašo. Kulturna revolucija možganov: zrcalni 
nevroni: okrepitev živčnih povezav, ki je dala pospešek evolu-
ciji. Delo.si., 22. september 2019. 

− DOLENC, Sašo. Zen modrosti psihopatov: možgani: 
nekatere psihopatske lastnosti so lahko koristne, če so le obrz-
dane. Delo.si., 23. junij 2019. 

− DOLENC, Sašo. Teološke zagate s strelovodom: znanost 
proti religiji: iznajdba, ki je obvarovala veliko cerkva pred po-
žari. Delo.si., 25. avgust 2019. 

− DOLENC, Sašo. Mladi profesor, ki je uredil (kemijski) 
svet. Delo.si., 26. januar 2019.

− DOLENC, Sašo. Ni gojil mahu, ampak metulje: družina 
Mach: kako sta učitelj in njegov sin povezana z Novim me-
stom. Delo.si., 26. maj 2019. 

− DOLENC, Sašo. Odšel je filozof, vrnil se je znanstvenik: 
ljudi, ki so se ukvarjali z znanostjo, so do leta 1833 naslavljali 
možje znanosti, učenjaki ali filozofi narave. Delo.si., 28. april 
2019. 

− DOLENC, Sašo. Usodno jecljanje genov: Huntingtonova 
bolezen: dramatičen primer genskega determinizma. Delo.si., 
29. julij 2019. 

− DOLENC, Sašo. Lovec na rastline: Nikolaj Ivanovič 
Vavilov: tragična zgodba enega največjih ruskih znanstveni-
kov. Delo.si., 29. september 2019. 

− DOLENC, Sašo. Maks Samec, balonar in začetnik ke-
mije v Sloveniji. Dnevnik online, Dnevnikov objektiv, 1. junij 
2019. 

− DOLENC, Sašo. Jeziki znanosti skozi zgodovino: angle-
ščina se je prebila na prvo mesto. Dnevnik online, Dnevnikov 
objektiv, 1. september 2019. 

− DOLENC, Sašo. Kako premagati velemojstra?. Dnevnik 
online, Dnevnikov objektiv, 3. avgust 2019. 

− DOLENC, Sašo. Petsto let od smrti Leonarda da Vincija. 
Dnevnik online, Dnevnikov objektiv, 3. maj 2019. 

− DOLENC, Sašo. Petdesetletnica ene najvplivnejših fo-
tografij vseh časov: šli so na Luno in odkrili Zemljo. Dnevnik 
online, Dnevnikov objektiv, 5. januar 2019. 

− DOLENC, Sašo. Ángela Piskernik, prva Slovenka z dok-
toratom iz naravoslovja. Dnevnik online, Dnevnikov objektiv, 
6. julij 2019. 

− DOLENC, Sašo. Razsvetljenstvo za 21. stoletje: z razu-
mom korigirana intuicija. Dnevnik online, Dnevnikov objek-
tiv, 7. september 2019. 

− DOLENC, Sašo. Anton Peterlin in napeta zgodba o 
začetkih fizike v Sloveniji: trije kovčki lir. Dnevnik online, 
Dnevnikov objektiv, 15. junij 2019. 

− DOLENC, Sašo. Gensko spremenjeni organizmi: strah, 
ki poganja razvoj zdravila za gensko terapijo. Dnevnik online, 
Dnevnikov objektiv, 17. avgust 2019. 

− DOLENC, Sašo. Vzpon in padec dinozavrov: tisti s krili 
so še vedno med nami. Dnevnik online, Dnevnikov objektiv, 
27. julij 2019.

− DOLENC, Sašo. Najpomembnejši znanstveni dosežek 
leta 2019: fotografija črne luknje. Dnevnik online, Dnevnikov 
objektiv, 28. december 2019. 

− DOLENC, Sašo. Špranjo so nadomestili z režo: kratka 
zgodovina slovenščine v znanosti. Dnevnik, 5. okt. 2019, leto 
69, št. 230, str. 11. 

− DOLENC, Sašo. Razsvetljenski plemič, poslovnež in 
učenjak: Žiga Zois. Dnevnik, Dnevnikov objektiv, 2. nov. 
2019, leto 69, št. 252, str. 16.

− DOLENC, Sašo. Vrhunski učenjak, ki je šahiral skozi ži-
vljenje: Milan Vidmar. Dnevnik, Dnevnikov objektiv, 21. dec. 
2019, leto 69, št. 294, str. 15.

− DOLENC, Sašo. Kako postaviti svet v oklepaj: fenome-
nologija. Dnevnik, Dnevnikov objektiv, 19. okt. 2019, leto 69, 
št. 242.

− DOLENC, Sašo. Pred podelitvijo Zoisovih nagrad: koga 
nagrajuje slovenska znanost?. Dnevnikov objektiv. 17. novem-
ber 2019. 

− DOLENC, Sašo. Kavitacija: ko se voda začne trgati, na-
stanejo težave. Dnevnikov objektiv, 30. november 2019. 

Monografije in druga zaključena dela:
− DOLENC, Sašo. Od genov do zvezd in naprej. 1. izd. 

Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 167 str. Zbirka Najst. 
− DOLENC, Sašo. Od genov do zvezd: osupljive zgodbe iz 

sveta znanosti. Elektronska izd. Ljubljana: Kvarkadabra, 2019. 

Intervju: 
− Stepančič, Maja (avtor, oseba, ki intervjuva), Zaletelj, 

Uršula (avtor, oseba, ki intervjuva), DOLENC, Sašo (avtor, 
intervjuvanec). Skozi humor se naredi refleksija znanosti. 
Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Val 202, 2019. 
Frekvenca X. 

− Stepančič, Maja (avtor, oseba, ki intervjuva), DOLENC, 
Sašo (avtor, oseba, ki intervjuva), Naafs, David (intervjuva-
nec), Kajfež-Bogataj, Lučka (intervjuvanec), Vertačnik, Gregor 
(intervjuvanec), Slameršak, Aljoša (intervjuvanec). Stopinja 
in pol 1/4: ko narava ni več naravna. Ljubljana: Radiotelevizija 
Slovenija javni zavod, Val 202, 2019. Frekvenca X. 

− Stepančič, Maja (avtor, oseba, ki intervjuva), DOLENC, 
Sašo (avtor, oseba, ki intervjuva), Breznikar, Andrej (in-
tervjuvanec). Stopinja in pol 2/4: Slovenija v topli gredi. 
Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Val 202, 
2019. Frekvenca X. 
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− Bilban, Tina, Lunaček, Izar, DOLENC, Sašo. Hvala za 
škarje: pogovor ob izidu knjige. [San Bruno]: Youtube, 2019. 

− Kogovšek Šalamon, Neža (diskutant), Dular, Matevž 
(diskutant), Romih, Tea (diskutant), Gaser, Dominik (disku-
tant), Jerala, Roman (diskutant), DOLENC, Sašo (diskutant). 
Kaj pomeni biti znanstvenik/ca?. [Ljubljana]: Kemijski inšti-
tut, 14. junij 2019. 

Marko Drobnjak
Članki in drugi sestavni deli:
− DROBNJAK, Marko. Nekatere jezikoslovne značilnosti 

naslovov medijskih prispevkov o kriminaliteti v Sloveniji. V: 
Tivadar, Hotimir (ur.). Slovenski javni govor in jezikovno-
kulturna (samo)zavest. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultete, 2019. Str. 187–196. Obdobja, 38.  

− DROBNJAK, Marko. Nacionalna kriminološka konfe-
renca »Nasilje, kultura in kapitalizem«. Pravna praksa, 17. jan. 
2019, leto 38, št. 3, str. 29–30. 

Monografije in druga zaključena dela: 
Mihelj Plesničar, Mojca, Petrovec, Dragan, DROBNJAK, 

Marko, Brvar, Bogomil, Cvikl, Lana. Družbeno vzdušje v 
zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu 
Radeče leta 2017. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani, 2019. 197 str. Raziskava, št. 174. 

Katja Filipčič
Članki in drugi sestavni deli:
− FILIPČIČ, Katja. Life imprisonment in Slovenia. 

Crimen: časopis za krivične nauke. 2019, god. 10, br. 3, str. 
225-238.

− FILIPČIČ, Katja. Specializacija znanj z različnih podro-
čij prava. TFL glasnik. 29. jan. 2019, letn. 11, 4. 

− FILIPČIČ, Katja. Nasilje nad odraslimi z motnjo v du-
ševnem razvoju. V: Šelih, Alenka (ur.), et al. Pravni in druž-
beni položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju. Ljubljana: 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019. Str. 68–84. 
Razprave, 37. 

− FILIPČIČ, Katja, Novak, Barbara. Dvojna zakonska 
zveza: 188. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki znan-
stveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-
1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna 
fakulteta. 2019, knj. 2, str. 232–241. Zbirka predpisov. 

− FILIPČIČ, Katja, Novak, Barbara. Sprememba rodbin-
skega stanja: 189. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki 
znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika 
(KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: 
Pravna fakulteta. 2019, knj. 2, str. 242–245. Zbirka predpisov. 

− FILIPČIČ, Katja, Novak, Barbara. Odvzem mladoletne 
osebe: 190. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki znan-
stveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-

1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna 
fakulteta. 2019, knj. 2, str. 246–255. Zbirka predpisov. 

− FILIPČIČ, Katja, Novak, Barbara. Nasilje v družini: 191. 
člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni ko-
mentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. 
Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta. 
2019, knj. 2, str. 256–275. Zbirka predpisov.  

− FILIPČIČ, Katja, Novak, Barbara. Zanemarjanje mla-
doletne osebe in surovo ravnanje: 192. člen. V: Korošec, 
Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega 
dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni 
list Republike Slovenije: Pravna fakulteta. 2019, knj. 2, str. 
276–286. Zbirka predpisov. 

− FILIPČIČ, Katja, Novak, Barbara. Kršitev družinskih 
obveznosti: 193. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki 
znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika 
(KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: 
Pravna fakulteta. 2019, knj. 2, str. 287–297. Zbirka predpisov. 

− FILIPČIČ, Katja, Novak, Barbara. Neplačevanje preživ-
nine: 194. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki znan-
stveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-
1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna 
fakulteta. 2019, knj. 2, str. 298–310. Zbirka predpisov. 

− FILIPČIČ, Katja, Tičar, Luka. Kršitev temeljnih pravic 
delavcev: 196. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki 
znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika 
(KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: 
Pravna fakulteta. 2019, knj. 2, str. 327–348. Zbirka predpisov. 

− FILIPČIČ, Katja, Tičar, Luka. Šikaniranje na delovnem 
mestu: 197. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki znan-
stveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-
1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna 
fakulteta. 2019, knj. 2, str. 349–359. Zbirka predpisov.

− FILIPČIČ, Katja, Tičar, Luka. Kršitev pravic pri zaposlo-
vanju ali brezposelnosti: 198. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), 
et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega 
zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike 
Slovenije: Pravna fakulteta. 2019, knj. 2, str. 360–369. Zbirka 
predpisov. 

− FILIPČIČ, Katja, Tičar, Luka. Zaposlovanje na črno: 
199. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni 
komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. na-
tis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulte-
ta. 2019, knj. 2, str. 370-380. Zbirka predpisov. 

− FILIPČIČ, Katja, Tičar, Luka. Kršitev pravic do so-
delovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic: 200. 
člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni ko-
mentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. 
Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta. 
2019, knj. 2, str. 381–390. Zbirka predpisov. 

− FILIPČIČ, Katja, Tičar, Luka. Ogrožanje varnosti pri 
delu: 201. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki znan-
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stveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-
1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna 
fakulteta. 2019, knj. 2, str. 391–401. Zbirka predpisov. 

− FILIPČIČ, Katja, Strban, Grega. Kršitev pravic iz so-
cialnega zavarovanja: 202. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et 
al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega 
zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike 
Slovenije: Pravna fakulteta. 2019, knj. 2, str. 402–409. Zbirka 
predpisov. 

− FILIPČIČ, Katja, Koritnik, Boštjan. Nevestno delo v 
službi: 258. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki znan-
stveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-
1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna 
fakulteta. 2019, knj. 3, str. 70–75. Zbirka predpisov. 

− Tičar, Luka, FILIPČIČ, Katja. Preprečitev vrnitve na 
delo: 289. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki znan-
stveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-
1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna 
fakulteta. 2019, knj. 3, str. 357–360. Zbirka predpisov. 

− FILIPČIČ, Katja. Nasilništvo: 296. člen. V: Korošec, 
Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega 
dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni 
list Republike Slovenije: Pravna fakulteta. 2019, knj. 3, str. 
403–416. Zbirka predpisov.

− FILIPČIČ, Katja. Ogrožen otrok v labirintu pravnih 
pravil. V: Leskošek, Vesna (ur.), Kodele, Tadeja (ur.), Mešl, 
Nina (ur.). Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem 
v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. Str. 
37–59. 

Uredništvo:
− Revija za kriminalistiko in kriminologijo.
− Korošec, Damjan, et al., Korošec, Damjan (urednik), 

FILIPČIČ, Katja (urednik), Zdolšek, Stojan (urednik), 
Koritnik, Boštjan (urednik), Kreča, Klemen (urednik). Veliki 
znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika 
(KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: 
Pravna fakulteta, 2018–2019. 3 zv. Zbirka predpisov. 

Mentor pri doktorskih disertacijah: 
− Mrhar Prelić, Danijela. Povratništvo oseb, obsojenih na 

zaporno kazen. 

Mentor pri magistrskih delih: 
− Župevec, Tjaša. Kriminološki vidiki sostorilstva in ude-

ležbe pri kaznivih dejanjih uboja in umora.
− Gombač, Sara. Neprištevnost v slovenski pravni uredi-

tvi. 
− Šmitran, Jelena. Pogojna obsodba. 
− Ban, Maša. Sankcioniranje mladoletnih storilcev v ka-

znovalnem pravu. 
− Lotrič, Staša. Surovo ravnanje z mladoletno osebo: ka-

zenskopravni vidik. 

− Stanković, Jelena. Ženske storilke kaznivega dejanja 
uboja in umora. 

Primož Gorkič
Članki in drugi sestavni deli: 
− GORKIČ, Primož. Fashion ID GmbH & Co. KG v 

Verbraucherzentrale NRW e. V: More control, more data pro-
tection for website visitors? (C-40/17 fashion ID). European 
data protection law review. 2019, vol. 5, iss. 4, str. 579–582. 

− GORKIČ, Primož. Izzivi za odvetnike v kazenskih po-
stopkih prihodnosti: postopki po Uredbi o Evropskem jav-
nem tožilstvu. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. ok-
tober 2019, Portorož. Ljubljana: LEXPERA, 2019. 45, [št.] 6/7, 
str. 1249–1257. Podjetje in delo, [letn.] 45, [št.] 6/7. 

− GORKIČ, Primož. Beseda urednika = Editor's note. 
Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, 
[št. 1], str. 7–8. 

Uredništvo:
− Zbornik znanstvenih razprav.
− Cerar, Miro (urednik), Novak, Aleš (urednik), Vrišer, 

Boris (urednik), GORKIČ, Primož (urednik), Jagodič, Gregor 
(urednik), Štrus, Dušan (urednik). Ustavne razprave: iz-
bor gradiv Državnega zbora Republike Slovenije. Ljubljana: 
Državni zbor RS, 2004–2019. 

Mentor pri magistrskih delih:
− Korošec, Sabina. Hišna preiskava.
− Zrilič, Alja. Izločitev dokazov, pridobljenih s kršitvijo 

privilegija zoper samoobtožbo.
− Češarek, Anja. Kazenskopravni vidiki varstva zasebno-

sti in računalništvo v oblaku.
− Borenović, Nikolina. Pravica do neposrednega zasliša-

nja obremenilnih prič v novejši judikaturi Evropskega sodišča 
za človekove pravice.

− Spremo, Aleksandar. Pravna sredstva zoper sodbo na 
podlagi priznanja krivde.

− Briški, Lora. Pravni položaj oškodovanca in trendi nje-
govega razvoja v teoriji in praksi.

− Kutoš, Vid. Umetna inteligenca in odločanje o krivdi v 
kazenskem postopku. 

Miha Hafner
Članki in drugi sestavni deli:
− HAFNER, Miha. Judging homicide defendants by their 

brains: an empirical study on the use of neuroscience in homi-
cide trials in Slovenia. Journal of law and the biosciences. oct. 
2019, vol. 6, iss. 1, str. 226–254. 

− Mihelj Plesničar, Mojca, HAFNER, Miha. Giustizia 
riparativa e mediazione penale. V: Valentini, Cristiana (ur.), 
et al. La vittima nel »nuovo mondo« della mediazione pena-
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le: profili di un‘assenza. 1a ed. Canterano: Aracne, 2019. Str. 
105–127. 

Intervju:
− HAFNER, Miha (intervjuvanec), Repovš, Grega (inter-

vjuvanec). Nevroznanost. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija 
javni zavod, 2019, Studio City.

− Markič, Olga (intervjuvanec), Klarendić, Maja (inter-
vjuvanec), Dolenc, Sašo (intervjuvanec), HAFNER, Miha 
(intervjuvanec). Svobodna volja. Ljubljana: Radiotelevizija 
Slovenija javni zavod, 2019, Na kratko.

Recenzija: 
− HAFNER, Miha. Zakon o kazenskem postopku z nove-

lo ZKP-N in uvodnimi pojasnili. Pravna praksa, 24. okt. 2019, 
leto 38, št. 40/41, str. 43–44.

Somentor pri magistrskih delih: 
− Korošec, Sabina. Hišna preiskava. 
− Borenović, Nikolina. Pravica do neposrednega zasliša-

nja obremenilnih prič v novejši judikaturi Evropskega sodišča 
za človekove. 

Matjaž Jager
Članki in drugi sestavni deli:
− JAGER, Matjaž. Teoretična kriminologija v zrcalu Revije 

za kriminalistiko in kriminologijo. Revija za kriminalistiko in 
kriminologijo, letn. 70, št. 2, str. 63–72. 

− JAGER, Matjaž, Keršmanc, Ciril, Šugman Stubbs, Katja. 
Is corporate social responsibility anything more than a mask 
for multinational (oil) companies?. V: Duyne, P. C. van (ur.). 
Constructing and organising crime in Europe. Hague: Eleven 
International Publishing, cop. 2019. Str. 417–435.

Monografije in druga zaključena dela:
− JAGER, Matjaž. Primer Eichmann in Kantova etika. 1. 

izd. Ljubljana: Pravna fakulteta: Inštitut za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti, 2019. 196 str. 

Uredništvo: 
− Ideo, Revija za kriminalistiko in kriminologijo.

Recenzija: 
− Pravnik. 

Zoran Kanduč
Članki in drugi sestavni deli:
− KANDUČ, Zoran. Nadzorstvo v praksi in teoriji. Revija 

za kriminalistiko in kriminologijo, letn. 70, št. 2, str. 73–87. 
− KANDUČ, Zoran. Criminology and principal forms of 

normalized, ignored, neutralized, or ignored forms of human 
harm. V: EUROCRIM 2019: books of abstracts: ConverGENT 

– Convergent roads, bridges and new pathways in crimino-
logy. 19th Annual Conference of the European Society of 
Criminology, 18.–21. september 2019, Ghent, Belgium. 

Uredništvo: 
− Kriminologija & socijalna integracija: časopis za krimi-

nologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Revija za kri-
minalistiko in kriminologijo, Varstvoslovje: revija za teorijo in 
prakso varstvoslovja.

Recenzija:
− Meško, Gorazd (urednik), Hacin, Rok (urednik), 

Eman, Katja (urednik). Uvod v razpravo o varnosti v urba-
nih in ruralnih okoljih: konferenčni zbornik. 1. izd. Maribor: 
Univerzitetna založba Univerze, 2019. 

− Revija za kriminalistiko in kriminologijo.

Primož Križnar
Članki in drugi sestavni deli:
− KRIŽNAR, Primož. Kazenske sankcije in algoritmi: ka-

znovanje v1.0. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, letn. 
70, št. 1, str. 21–33. 

− KRIŽNAR, Primož. Spodbujanje sovraštva ali nestr-
pnosti: meja med prekrškom in kaznivim dejanjem. Pravna 
praksa, 9. maj 2019, leto 38, št. 17/18, str. 11–13. 

− KRIŽNAR, Primož. Hramba DNK profila pravnomoč-
no obsojenih. Pravna praksa, 22. avg. 2019, leto 38, št. 30/31, 
str. 13–15. 

− KRIŽNAR, Primož. Načelo (ne)enakosti pri izrekanju 
kazenskih sankcij. Pravna praksa, 11. okt. 2019, leto 38, št. 
38/39, str. 16–18. 

Mojca Mihelj Plesničar
Monografije in druga zaključena dela:
− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, Ambrož, Matjaž, Balažic, 

Marko (sodelavec pri raziskavi), Bertok, Eva (sodelavec pri 
raziskavi), Bizilj, Barbara (sodelavec pri raziskavi), Briški, 
Lora (sodelavec pri raziskavi), Drobnjak, Marko (sodela-
vec pri raziskavi), Simončič, Katja (sodelavec pri raziskavi). 
»Sila, objektivno sposobna streti odpor«, (Raziskava, št. 174). 
Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani, 2019. 84 str. 

Članki in drugi sestavni deli:
− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, Kukavica, Jaka. 

Punishing the alien: the sentencing of foreign offenders in 
Slovenia. Dve domovini: razprave o izseljenstvu. [Tiskana 
izd.]. 2019, [št.] 49, str. 27–50. 

− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, Drobnjak, Marko. 
Kaznovanje in kaznovalna politika v Sloveniji: konceptualni 
premiki in praktične posledice. Revija za kriminalistiko in 
kriminologijo, letn. 70, št. 2, str. 119–128. 
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− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Varovanje spolne av-
tonomije: modeli prisile, »ne pomeni ne« in »ja pomeni ja«. 
Odvetnik: glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. poletje 2019, 
leto 21, št. 3, str. 23–25. 

− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Zakaj drugačna obrav-
nava zapornic?. V: Drenik Bavdek, Simona (ur.), Pavlin, Peter 
(ur.), Tadič, Darja (ur.). O posebnem položaju žensk v zapo-
rih: prispevki in izbrani mednarodni akti: zbornik ob 40-le-
tnici Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. 
Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje, 2019. Str. 41–58. 

Intervju:
− MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (intervjuvanec). »Včasih 

je bilo nepojmljivo, da lahko pride do posilstva tudi v zakon-
ski zvezi«. Dnevnik online, 11. dec. 2019. 

− Černe, Martina (voditelj oddaje, oseba, ki intervjuva), 
MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (intervjuvanec), Podreka, Jasna 
(intervjuvanec), Naglič, Metka (intervjuvanec), Tomšič, Tina 
(intervjuvanec). Opredelitev posilstva v kazenskem zakoniku. 
Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Studio 
ob 17h. 

Recenzija:
− European journal of criminology: journal of the 

European Society of Criminology, Revija za kriminalistiko in 
kriminologijo.

− Petrovec, Dragan. Gewalt unter der Maske: essays. 
Norderstedt: BoD – Books on Demand, cop. 2019. 125 str. 

Dragan Petrovec
Članki in drugi sestavni deli:
− PETROVEC, Dragan. Si želimo več nadzora v prome-

tu?: kamera v avtu. Dnevnik, Dnevnikov objektiv, 5. okt. 2019, 
leto 69, št. 230. 

− PETROVEC, Dragan. O sejanju vetra in žetvi krvi: na-
pad na mariborsko sodnico. Dnevnik, Dnevnikov objektiv, 
22. jun. 2019, leto 69, št. 142. 

− PETROVEC, Dragan. Omajani ugled ustavnega sodi-
šča: meje sodnikov. Dnevnik, Dnevnikov objektiv, 19. okt. 
2019, leto 69, št. 242. 

− PETROVEC, Dragan. Pogled z gradu. Dnevnik, 
Dnevnikov objektiv, 14. dec. 2019, leto 69, št. 288. 

− PETROVEC, Dragan. Novoletna nostalgija. Dnevnik, 
14. jan. 2019, leto 69, št. 10, str. [16].  

− PETROVEC, Dragan. Pobeg iz Alcatraza. Dnevnik, 21. 
jan. 2019, leto 69, št. 16, str. [16]. 

− PETROVEC, Dragan. Mafija in teorije zarot. Dnevnik, 
28. jan. 2019, leto 69, št. 22, str. [16]. 

− PETROVEC, Dragan. Sodnik. S srcem ali brez?. 
Dnevnik, 11. feb. 2019, leto 69, št. 33, str. [14]. 

− PETROVEC, Dragan. Intervju z norim penologom. 
Dnevnik, 25. feb. 2019, leto 69, št. 45, str. [16]. 

− PETROVEC, Dragan. Znanost proti uradništvu. 
Dnevnik, 11. mar. 2019, leto 69, št. 57, str. [16]. 

− PETROVEC, Dragan. Luka Vlaović. Pisatelj. Dnevnik, 
25. mar. 2019, leto 69, št. 69, str. [16].

− PETROVEC, Dragan. Osebni podatki. Iz panike v histe-
rijo. Dnevnik, 8. apr. 2019, leto 69, št. 81, str. [16]. 

− PETROVEC, Dragan. Adolf Viktor. Zmagovalec. 
Dnevnik, 29. apr. 2019, leto 69, št. 97, str. [14].

− PETROVEC, Dragan. Rdeči alarm nad Slovenijo. 
Dnevnik, 13. maj 2019, leto 69, št. 107, str. [14]. 

− PETROVEC, Dragan. Otroku je treba verjeti. Dnevnik, 
27. maj 2019, leto 69, št. 119, str. [16]. 

− PETROVEC, Dragan. Debeluhova pot na Rožnik. 
Dnevnik, 10. jun. 2019, leto 69, št. 131, str. [14].

− PETROVEC, Dragan. Pismo jadralnim padalcem. 
Dnevnik, 24. jun. 2019, leto 69, št. 143, str. [16]. 

− PETROVEC, Dragan. Psihotesti v pravosodju. Dnevnik, 
8. jul. 2019, leto 69, št. 154, str. [14]. 

− PETROVEC, Dragan. Psihodiagnostika še za koga. 
Dnevnik, 22. jul. 2019, leto 69, št. 166, str. [14]. 

− PETROVEC, Dragan. Lesena Melania. Dnevnik, 5. avg. 
2019, leto 69, št. 178, str. [14]. 

− PETROVEC, Dragan. Politika za poletne dni. Dnevnik, 
19. avg. 2019, leto 69, št. 189, str. [14]. 

− PETROVEC, Dragan. Sindikalna nostalgija. Dnevnik, 
2. sep. 2019, leto 69, št. 201, str. [16]. 

− PETROVEC, Dragan. Dobre in slabe univerze. Dnevnik, 
16. sep. 2019, leto 69, št. 213, str. [16]. 

− PETROVEC, Dragan. Kdo bo ugnal Brdavsa. Dnevnik, 
30. sep. 2019, leto 69, št. 225, str. [18]. 

− PETROVEC, Dragan. Zasebni zapori. Dnevnik, 14. okt. 
2019, leto 69, št. 237, str. [16]. 

− PETROVEC, Dragan. Vzporedni kaznovalni svet. 
Dnevnik, 25. okt. 2019, leto 69, št. 247, str. [18]. 

− PETROVEC, Dragan. Španska inkvizicija. Dnevnik, 11. 
nov. 2019, leto 69, št. 259, str. [14]. 

− PETROVEC, Dragan. Zakaj ne smemo pozabiti 
Bavčarja. Dnevnik, 25. nov. 2019, leto 69, št. 271, str. [14]. 

− PETROVEC, Dragan. Jacqueline Sauvage in nasilje nad 
ženskami. Dnevnik, 9. dec. 2019, leto 69, št. 283, str. [14]. 

− PETROVEC, Dragan. Lik ustavnega sodnika. Dnevnik, 
23. dec. 2019, leto 69, št. 295, str. [14]. 

− PETROVEC, Dragan. Odvetnik Janez Petrovec (1928–
1993). Odvetnik: glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. po-
mlad 2019, leto 21, št. 1, str. 76. 

Monografije in druga zaključena dela:
− PETROVEC, Dragan. Gewalt unter der Maske: essays. 

Norderstedt: BoD – Books on Demand, cop. 2019. 125 str. 
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Intervju:
− PETROVEC, Dragan (intervjuvanec). Zapori niso nare-

jeni zato, da iz njih ne bi nihče pobegnil: penolog. 24ur.com. 
9. februar 2019. 

− PETROVEC, Dragan (intervjuvanec). Slovenski zapori 
so varni. Mestna občina Ljubljana. 22. marec 2019. 

Uredništvo:
− Socialno delo.

Recenzija:
− Revija za kriminalistiko in kriminologijo.

Renata Salecl
Članki in drugi sestavni deli:
− SALECL, Renata. Kujutades kujutamatut: Tomislav 

Gotovaci pärand = Representing the unrepresentable: the le-
gacy of Tomislav Gotovac. Eesti Kunstimuuseumi toimetised. 
2019, vol. 14, no. 9, str. 199–215.

− SALECL, Renata. Iskusstvo bolših dannyh: nevežestvo, 
mifyi i fantazija progressa. Hudožestvennyj žurnal. 2019, no. 
109, str. 117–121.

− SALECL, Renata. Could ignorance be bliss?. RSA jour-
nal. 2019-20, vol. 165, iss. 4, str. 42–44. 

SALECL, Renata. Zanikanje pod črtno resnice = Denial 
along the lines of truth. Maska. zima/winter 2019, letn. 34, št. 
198/199, str. 93–98. 

− SALECL, Renata. Koš za smeti. Delo, Sobotna priloga, 
10. avg. 2019, leto 60 [!], št. 183. 

− SALECL, Renata. Originalni ponaredek. Delo, Sobotna 
priloga, 5. okt. 2019, leto 61, št. 230. 

− SALECL, Renata. Ignoriram, torej obstajam. Delo, 
Sobotna priloga, 23. feb. 2019, leto 61, št. 44. 

− SALECL, Renata. Krutost do sebe in drugih. Delo, 
Sobotna priloga, 15. jun. 2019, leto 61, št. 136. 

− SALECL, Renata. Ideal prevaranta. Delo, Sobotna prilo-
ga, 23. nov. 2019, leto 61, št. 270. 

− SALECL, Renata. The imposture of the self-portrait. V: 
Ware, B. (ur.) Francis Bacon: painting, philosophy, psycho-
analysis. London; New York: The Estate of Francis Bacon 
Publishing: Thames & Hudson, 2019. Str. 119–136. 

Intervju:
− SALECL, Renata (intervjuvanec). »Kadar smo v depre-

siji, ker smo izgubili službo, nam tablete ne bodo veliko poma-
gale!«. Novice: Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda, 
Moravče, Lukovica. 28. mar. 2019, leto 27, št. 4, str. 8–9. 

− SALECL, Renata (intervjuvanec), Soban, Branko (inter-
vjuvanec). Renata Salecl in Branko Soban: izbira partnerja je 
bistveno manj razumska, kot se zdi. Ona plus. [Spletna izd.]. 
11. 7. 2019. 

− SALECL, Renata (intervjuvanec). »Delam to, kar me 

neizmerno veseli«: častna občanka Renata Salecl. SGlasnik: 
med Uršljo in Pohorjem. 2019, letn. 8, št. 10, str. 3. 

− SALECL, Renata (intervjuvanec). Kristina Jurkovič z 
Renato Salecl. Sodobnost. apr. 2019, letn. 83, št. 4, str. 392–405. 

− SALECL, Renata (intervjuvanec). Izgoreli smo zaradi 
krutosti in poniževanja na delovnem mestu. Zarja: slovenska 
družinska revija. 2019, letn. 5, št. 23, str. 6–8.

− SALECL, Renata. Strast do nevednosti v dobi velikega 
podatkovanja: (Dvorana SAZU, 18. aprila 2018). V: Simoniti, 
Veronika (ur.). Nastopna predavanja novih izrednih članic in 
članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti, izvoljenih 
v letih 2015 in 2017. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti 
in umetnosti, 2019. Str. 143–150. 

Uredništvo: 
− The Lacanian review, Law, culture and the humanities: 

a publication of the Association for the study of law, culture 
and humanities, New formations, Savoirs et clinique: revue de 
psychanalyse.

Recenzija:
− Leskošek, Vesna (urednik), Kodele, Tadeja (urednik), 

Mešl, Nina (urednik). Zaščita otrok pred nasiljem in zane-
marjanjem v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 
2019. 277 str. 

Liljana Selinšek
Članki in drugi sestavni deli:
− SELINŠEK, Liljana. Gospodarska kriminaliteta skozi 

čas: se premeščajo meje ali ponavlja zgodovina?. Revija za kri-
minalistiko in kriminologijo. apr.-jun. 2019, letn. 70, št. 2, str. 
102–118. 

− SELINŠEK, Liljana. Pravna dopustnost dokazov iz ne-
prekrškovnih postopkov. Pravosodni bilten. 2019, letn. 40, 
[št.] 1, str. 25–41. 

− SELINŠEK, Liljana. (Ka)ko se srečata upravni in kazen-
ski postopek. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. okto-
ber 2019, Portorož. Ljubljana: LEXPERA, 2019. 45, [št.] 6/7, 
str. 901–913. 

Katja Simončič
Članki in drugi sestavni deli:
− SIMONČIČ, Katja. Consumerism as a mechanism of 

social control: an outline of social harm. Justice, power and 
resistance: the journal of the European Group for the study 
of deviance and social control. December 2019, vol. 3, no. 2, 
str. 75–89. 

Monografije in druga zaključena dela:
− SIMONČIČ, Katja. Kriminološka obravnava družbene 

škode na primeru potrošništva v oblačilni industriji: doktor-
ska disertacija. Ljubljana: [K. Simončič], 2019. 303 str. 
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Intervju:
− SIMONČIČ, Katja (intervjuvanec), Rakušček, Janez 

(intervjuvanec), Gradišnik, Branko (intervjuvanec), Gržan, 
Karel (intervjuvanec), Salecl, Renata (intervjuvanec), 
Rozman, Sanja (intervjuvanec), Podjed, Dan (intervjuvanec). 
Kupovanje sreče. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni za-
vod, 2019, Tednik. 

− SIMONČIČ, Katja (intervjuvanec). Človek je na dan v 
povprečju izpostavljen 5.000 oglasom. Ljubljana: Radiotelevizija 
Slovenija javni zavod, 2019. Nedeljsko jutro na Prvem. 

Pika Šarf
Članki in drugi sestavni deli:
− ŠARF, Pika. Pravna regulacija kibernetskih napadov, ki 

ne dosegajo praga uporabe sile. Pravna praksa, 14. mar. 2019, 
leto 38, št. 11, str. 16–18. 

− ŠARF, Pika. Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije. 
Odvetnik: glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. zima 2019, 
leto 21, št. 5, str. 70–71. 

 − Završnik, Aleš, ŠARF, Pika. Zloraba informacijskega 
sistema: 237. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki znan-
stveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-
1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna 
fakulteta. 2019, knj. 2, str. 918–943. Zbirka predpisov. 

− Završnik, Aleš, ŠARF, Pika. Zloraba telekomunikacij-
skih znamenj: 320. člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki 
znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika 
(KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: 
Pravna fakulteta. 2019, knj. 3, str. 569–577. 

Intervju: 
− Pikalo, Jernej (diskutant), Stojmenova Duh, Emilija 

(diskutant), ŠARF, Pika (avtor, oseba, ki intervjuva). The 
three dimensions of artificial intelligence: science, business 
& people: diskusija v okviru dogodka Business Bled Strategic 
Forum, 3. september 2019, Bled, Slovenia. 

Katja Šugman Stubbs
Monografije in druga zaključena dela:
− ŠUGMAN STUBBS, Katja. Odklonilno ločeno mnenje 

sodnice dr. Katje Šugman Stubbs k sklepu št.U-I-159/17, Up-
910/17-12 z dne 17. 1. 2019. Ljubljana: Ustavno sodišče RS, 
2019. 

− ŠUGMAN STUBBS, Katja. Pritrdilno ločeno mnenje 
sodnice dr. Katje Šugman Stubbs k odločbi št. U-I-479/18, 
Up-469/15 z dne 24. 10. 2019, ki se mu pridružuje sodnik dr. 
Marijan Pavčnik. Ljubljana: Ustavno sodišče RS, 2019. 

Uredništvo:
− Manet, New Journal of European Criminal Law, 

Zagrebačka pravna revija.

Mentor pri magistrskih delih:
− Bučar, Tina. Direktiva 2012/29/EU o določitvi minimal-

nih standardov na področju zaščite žrtev kaznivih dejanj in 
njena implementacija. 

− Recko, Špela. Prenos funkcije preiskovanja na policijo 
in državnega tožilca.

− Cvijić, Teodor. Psihološki mehanizmi, ki vplivajo na od-
ločanje porote.

Aleš Završnik
Članki in drugi sestavni deli:
 − ZAVRŠNIK, Aleš. The european digital fortress and 

large biometric EU IT systems: border criminology, technolo-
gy, and human rights. Dve domovini: razprave o izseljenstvu, 
2019, [št.] 49, str. 51–67. 

− ZAVRŠNIK, Aleš. Algorithmic justice: algorithms and 
big data in criminal justice settings. European journal of cri-
minology. sep. 2019, str. 1-20. 

− ZAVRŠNIK, Aleš. Vednost in politika družbenega nad-
zorstva. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. apr.-jun. 
2019, letn. 70, št. 2, str. 88-101. 

− ZAVRŠNIK, Aleš. Algorithmic Justice: Elektronski vir. 
Cyberspace conference. 

− ZAVRŠNIK, Aleš. Napad na informacijski sistem: 221. 
člen. V: Korošec, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni ko-
mentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. 
Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta. 
2019, knj. 2, str. 676–708. Zbirka predpisov.

Intervju:
− ZAVRŠNIK, Aleš (intervjuvanec), Hvalc, Luka (oseba, 

ki intervjuva, avtor). Tehnologija ne bo rešila družbenih pro-
blemov. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Val 
202, 2019. Nedeljski gost. 

Uredništvo:
− Cyberspace conference, Brno; Masaryk University jour-

nal law and technology.

Mentor pri doktorskih disertacijah:
− Simončič, Katja. Kriminološka obravnava družbene 

škode na primeru potrošništva v oblačilni industriji.

Mentor pri magistrskih delih:
− Kralj, Maša. Možnosti in izzivi kazenskega preiskovanja 

kibernetske kriminalitete.

Recenzije:
− Cyberspace conference.
− Prislan, Kaja, Bernik, Igor. Informacijska varnost in or-

ganizacije. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze; 
Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2019. II, 202 str.
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− Masaryk University journal law and technology, Revija 
za kriminalistiko in kriminologijo, Surveillance & society, 
Theoretical criminology: an international journal. 

10  Pedagoško delo delavcev, ki so imeli na in-
štitutu v letu 2019 sklenjeno redno delovno 
razmerje s polnim ali krajšim delovnim ča-
som

Matjaž Jager
− Soizvajalec predmetov Kriminologija in kriminalitetna 

politika, Kriminaliteta belega ovratnika in Metodologija raz-
iskovanja v kriminologiji, doktorski študij, Pravna fakulteta 
Univerze v Ljubljani; gostujoči zunanji član komisije za za-
govor doktorskih disertacij (Visiting external examinator of 
doctoral dissertations) na Faculty of Law, University of Malta.

Zoran Kanduč
− Nosilec predmeta Kriminologija in viktimologija, do-

diplomski program, Fakulteta za varnostne vede Univerze 
v Mariboru; sonosilec predmetov Kriminologija in krimi-
nalitetna politika, Idejne predpostavke zločina in kazni ter 
Družbena konstrukcija normalnosti, doktorski študij, Pravna 
fakulteta Univerze v Ljubljani.

Mojca Mihelj Plesničar
− Soizvajalka predmeta Prevajanje pravnih bese-

dil, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; soizvajalka 
Uvod v pravo in kriminologijo, prva stopnja, izredni študij, 
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani; soizvajalka pred-
metov Kriminologija, druga stopnja ter Pravo in psihologi-
ja, druga stopnja, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani; so-
nosilka predmetov Kriminologija in kriminalitetna politika, 
Raziskovanje v kriminologiji, Teorija in praksa kaznovanja, 
doktorski študij, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

Dragan Petrovec
− Nosilec predmeta Osnove kazenskega prava in krimi-

nologije, dodiplomski program, Fakulteta za socialno delo 
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