
 

Udeležence prosimo, da svojo udeležbo prijavijo po elektronski pošti 

miha.hafner@pf.uni-lj.si ali po faksu (01 4203 245) najkasneje do 15. 6. 2015.  

 

     

                                                 v sodelovanju z 
 

 

 

  

 

 

vabi na 

seminar z okroglo mizo 

 

Tri leta pogajanj o krivdi 

Kje smo in kam (naj) gremo? 

19. junij 2015 ob 9.00, Pravna fakulteta v Ljubljani 

 

 

Po treh letih uporabe sporazuma o priznanju krivde v praksi bodo 

predstavniki sodne veje oblasti, tožilstva, odvetnikov, akademske sfere 

in Ministrstva za pravosodje ocenili ta in z njim povezane institute. 

Govorniki bodo iz različnih zornih kotov osvetlili dobre in slabe plati 

pogajanj o krivdi ter razpravljali o morebitni potrebi po spremembah v 

zakonodaji ali sodni praksi.  

 

Kotizacije ni. 

Več o poteku dogodka v priloženem programu.

Društvo za kazensko pravo 

in kriminologijo Slovenije 
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PROGRAM 

 

   8.30 – 9.00:  Registracija udeležencev 

9.00 – 9.15:  Uvodni nagovor 

  

9.15 – 11.00: Prvi sklop 

Dr. Katarina Bergant, okrožna državna tožilka, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 

Gorazd Fišer, odvetnik 

Mag. Ana Testen, okrajna sodnica, Okrajno sodišče v Ljubljani 

Leon Recek, višji pravosodni svetovalec, Višje sodišče v Ljubljani 

 

11.00 – 11.15: Odmor 

 

11.15 – 12.30: Drugi sklop 

Doc. dr. Primož Gorkič, Pravna fakulteta UL  

Prof. dr. Katja Šugman Stubbs, Pravna fakulteta UL in Inštitut za kriminologijo pri PF 

Doc. dr. Mojca M. Plesničar, Inštitut za kriminologijo pri PF 

 

12.30 – 13.30: Odmor za kosilo 

 

13.30 – 15.00: Okrogla miza s primeri dobre in slabe prakse 

Moderatorka: prof. dr. Katja Šugman Stubbs 

Sodelujoči: dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik, 

Andrejka Luznik, okrožna sodnica, predsednica Okrajnega sodišča v Tolminu in 
sodnica na Okrožnem sodišču v Novi Gorici 

Tadeja Majcen, okrožna državna tožilka, Okrožno državno tožilstvo v Mariboru 

Andreja Lang, generalna direktorica Direktorata za zakonodajo s področja 
pravosodja, Ministrstvo za pravosodje 
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