
Posvet ZBIRANJE OBVESTIL IN ZASLIŠANJE: KRIMINALISTIČNI IN KAZENSKOPRAVNI VIDIKI 
 
Katedra za kriminalistiko Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in Društvo kriminalistov 
Slovenije vas v sredo, 19. 4. 2023, ob 9.00 vabita na osemnajsti tradicionalni posvet s področja 
odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj z naslovom ZBIRANJE OBVESTIL IN ZASLIŠANJE: 
KRIMINALISTIČNI IN KAZENSKOPRAVNI VIDIKI.  
 
PROGRAM 
Prijava udeležencev: 8.00–9.00  
POZDRAVNI NAGOVORI: 9.00–9.15  
PRVI DEL: 9.15–10.45 

1. izr. prof. dr. Benjamin Flander, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru: Pravna 
ureditev in praksa policijskega zaslišanja in pridobivanja izjav od osumljenca v luči domneve 
nedolžnosti 

2. doc. dr. Miroslav Žaberl, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru: Policijsko 
pridobivanje osumljenčevih testimonialnih dokazov skozi problem osredotočenosti suma 
(teoretična izhodišča z analizo judikatov) 

3. izr. prof. dr. Primož Gorkič, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Pravna fakulteta Univerze v 
Ljubljani: Uporaba zbranih obvestil v dokaznem postopku: (novejša) stališča v presoji Vrhovnega 
sodišča RS 

4. RAZPRAVA 
ODMOR: 10.45–11.15 
DRUGI DEL: 11.15–13.00 

1. Robert Tekavec, Uprava kriminalistične policije: Policijsko zbiranje obvestil od žrtev kaznivih 
dejanj z elementi nasilja  

2. Izidor Rojs, Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije: Zbiranje dokazov v tujini in 
njihova prezentacija skozi izpovedi kriminalistov na obravnavi 

3. mag. Špela Koleta, Okrožno sodišče v Ljubljani: Dokazna vrednost obvestil in zaslišanja z vidika 
razpravljajočega sodnika 

4. Janez Stušek, Odvetniška pisarna Stušek d. o. o.: Nekatere pravne in dejanske dileme pri zbiranju 
obvestil (in/ali zaslišanju) z vidika odvetnika/preiskovalca 

5. RAZPRAVA 
ODMOR: 13.00–14.30  
TRETJI DEL: 14.30–15.50 

1. izr. prof. dr. Igor Areh, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru: Uporabna znanost: 
Mendezovi principi učinkovitega zasliševanja 

2. Sandra Smiljanić, Hiša za otroke: Hiša za otroke in zaslišanje otrok 
3. izr. prof. dr. Mojca Kompara Lukančič, Fakulteta za turizem in Fakulteta za varnostne vede 

Univerze v Mariboru: Izzivi pri tolmačenju policijskih postopkov 
4. RAZPRAVA 
5. ZAKLJUČEK POSVETA 

 
LOKACIJA 
Posvet bo potekal na Policijski akademiji, Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana-Šmartno. 
 
PRIJAVA IN ODJAVA 
Udeležba na posvetu je brezplačna.  
 
Na posvet se je mogoče prijaviti najkasneje do 16. 4. 2023 preko spletnega obrazca.  

 
Skrajni rok za  odjavo je 18. 4. 2023. Odjava mora biti pisna.  
 
Ker so mesta za udeležbo omejena, vljudno prosimo, da se na posvet prijavite samo tisti, ki se boste 
posveta zagotovo udeležili.  
 
Udeležencem posveta bo izdano potrdilo o udeležbi. 
 

https://1ka.arnes.si/krimposvet


Za vsa vprašanja smo dosegljivi po e-pošti krim.posvet@um.si 
 
Informacije o posvetu so dostopne tudi tukaj.   
 
Vljudno vabljeni. 
 
Katedra za kriminalistiko Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in  
Društvo kriminalistov Slovenije 
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