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Slovenski sistem kriminologije 

Knjiga Kriminologija prinaša sistematično, celovito in vsestransko obravnavo temeljnih kriminoloških 
vprašanj (kot npr. zakaj neko ravnanje prepovedati, zakaj nekateri kršijo prepovedi, kako naj se 
družba odziva na kršitve, kakšno vlogo ima kaznovanje pri preprečevanju kršitev), ki se vežejo 
predvsem na kriminaliteto kot individualni in družbeni pojav. Napisali so jo priznani slovenski 
kriminologi in strokovnjaki z drugih področij. Njihova razmišljanja temeljijo na številnih tujih 
raziskavah, ki jih primerjajo in soočajo z ugotovitvami slovenskih študij. S knjigo Kriminologija se je 
Inštitut za kriminologijo pri Pavni fakulteti pridružil raziskovalnim in akademskim institucijam, ki so 
zmogle izdati obsežen in obenem poglobljen prikaz kriminoloških področij.  

 

 

Predstavitev avtoric (urednici knjige): 

 

Dr. Alenka Šelih, redna članica SAZU,  zaslužna profesorica Univerze v 
Ljubljani, je bila v letih 1993 – 2003 direktorica Inštituta za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani. Opravljala je številne vodstvene funkcije na 
fakulteti, univerzi in Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Raziskovalno 
se ukvarja  z vprašanji kazenskih sankcij, mladoletniškega prestopništva, 
človekovih pravic v okviru kazenskega prava, otrokovih pravic in pravic 
obrobnih družbenih skupin.  

 

Dr. Katja Filipčič je zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot izredna 
profesorica za kazensko pravo in izredna profesorica za kriminologijo ter kot 
raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Njena 
raziskovalna področja so: nasilje v družini, mladoletniško kazensko pravo, 
prekrškovno pravo, pravice otrok v kazenskih postopkih, medvrstniško nasilje.  
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