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Study programme and level 
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Study field 
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Semester 
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Vrsta predmeta / Course type Izbirni strokovni predmet 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  
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Seminar 

Vaje 
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Nosilec predmeta / Lecturer: Prof. dr. Matjaž Ambrož 
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Languages: 

Predavanja / 
Lectures: 

Slovenski 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
Prerequisits: 

Za vključitev v predmet mora študent uspešno opraviti 
prvi letnik pravnega študija. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vsebina:  

 
Content (Syllabus outline): 

1. Uvodne teme  
1.1. Pojem izvršilnega kazenskega prava  
1.2. Razmerja med izvršilnim kazenskim pravom in 
materialnim ter procesnim kazenskim pravom, 
kriminologijo in penologijo 
1.3. Sankcijski lijak 
 
2. Mora kazen biti? 
2.1. Upravičevanje kazni (zakaj država lahko kaznuje?)  
2.2. Smisel kazni (čemu naj država kaznuje?) 
2.3. Zgodovina kazni  
2.4. Kazen in javno mnenje  
 
3. Izvršitev zaporne kazni  
3.1. Poziv na prestajanje zaporne kazni in sprejem 
obsojenca v zavod 
3.2. Izvršitev zaporne kazni pred pravnomočnostjo 
sodbe 
3.3. Prestajanje zaporne kazni in položaj obsojenca 
3.3.1. Vključitev obsojenca v življenje v zavodu 
3.3.2. Delo obsojencev 
3.3.3. Prostori in prehrana 
3.4. Disciplinska odgovornost obsojencev in disciplinski 
postopek 
3.5. Odpust, predčasni in pogojni odpust 
3.6. Pomoč po prestani kazni 
3.7. Problemi izvrševanja kratkotrajnih zapornih kazni 
(alternative) 
3.8. Problemi izvrševanja dolgotrajnih zapornih kazni 
3.9. Mednarodni dokumenti 
3.9.1. Standardna minimalna pravila o ravnanju z 
zaporniki 
3.9.2. Evropska zaporska pravila  
 
4. Izvršitev nekaterih drugih kazenskih sankcij 
4.1. Izvršitev denarne kazni 
4.2. Izvršitev varnostnega ukrepa psihiatričnega 
zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu 
4.3. Izvrševanje varnostnih ukrepov zoper storilce 
spolnih kaznivih dejanj: nizozemski eksperiment  
4.4. Izvršitev stranske kazni izgona tujca iz države 
 
5. Posebne evidence storilcev spolnih kaznivih dejanj 
zoper mladoletnike 
 
6. Zastaranje izvršitve kazenske sankcije 
 
7. Izvršilni sodnik (sodnik izvršitve kazenske sankcije) 

  

 
 
 
 
 



 
 
Temeljni literatura in viri / Readings: 
Carli Aldo in Wohinz Miha, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij s komentarjem in podzakonskimi akti, Bonex 
Ljubljana 2001 
Petrovec Dragan, Kazen brez zločina: prispevek k ideologijam kaznovanja, Studia humanitatis, Ljubljana 1998 
Ambrož Matjaž, Izvrševanje kazni zapora in sodni nadzor,  v: Šelih Alenka (ur.), Sodobne usmeritve kazenskega 
materialnega prava, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana 2007 
Veljavna zakonodaja s področja, ki se objavi za vsako študijsko leto (dostopna na spletu: www.dz-rs.si) 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi temeljna teoretična 
in praktična znanja s področja izvrševanja kazenskih 
sankcij. Predvidena teoretična znanja obsegajo 
seznanitev s teorijami o kaznovanju in analizo 
pozitivnopravne ureditve izvrševanja kazenskih sankcij 
(pri nekaterih institutih tudi primerjalnopravno). 
Na praktični ravni se pričakuje, da bo študent sposoben 
posamezne institute izvršilnega kazenskega prava 
ustrezno uporabiti v življenjskih primerih. 

  

 

Predvideni študijski rezultati: 
 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
Po opravljenih obveznostih bo študent  poznal temelje 
delovanja sistema izvrševanja kazenskih sankcij, razumel 
odnose med posameznimi instituti izvršilnega 
kazenskega prava in znal pridobljeno znanje vključiti v 
širši okvir pravnega znanja. Sposoben bo argumentirano 
interpretirati relevantne zakonske določbe in odločbe 
pravosodnih in upravnih organov. 
Pridobljeno znanje je uporabljivo pri delu v kazenskem 
pravosodju (sodstvo, tožilstvo, odvetništvo), pri delu v 
upravnih organih, pristojnih za izvrševanje kazenskih 
sankcij ter pri delu v ustreznih mednarodnih in 
nevladnih organizacijah. 
Študenti razvijajo sposobnosti argumentirane kritične 
refleksije pravne ureditve na zadevnem področju, 
delovanja pravosodnih in upravnih institucij, ter 
vrednotenja morebitnega razkoraka med predpisanimi 
rešitvami in njihovim izvajanjem. 
Študenti pridobivajo sposobnosti povezovanja 
pridobljenega znanja z drugimi kazenskopravnimi 
predmeti  (zlasti kazenskim materialnim in procesnim 
pravom) in kriminološkimi predmeti (zlasti penologijo). 
Utrjujejo spretnosti zbiranja in obdelave literature in 
virov, izdelave pisnih diskusijskih prispevkov in ustnega 
poročanja. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

   



 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih znanj) 
seminar (analiza predpisov in sodne prakse) 
drugo delo (strokovna ekskurzija v zavode za prestajanje 
kazni zapora) 

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Izdelava pisnega seminarskega prispevka 
(ocena seminarskega prispevka predstavlja 25% 
ocene izpita).  
Končni ustni izpit. 
Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od 1 - 10: 
od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5 (negativno); ob 
upoštevanju Statuta UL in pravil Pravne 
fakultete.   

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  
AMBROŽ, Matjaž, ŠUGMAN, Katja. Conditional release (parole) in Slovenia : problems and possible solutions. Prison j. 
(Phila. Pa.), Dec. 2011, vol. 91, no. 4, str. 467-488, doi: 10.1177/0032885511424394. [COBISS.SI-ID 12072529] 
 
AMBROŽ, Matjaž. Transfer zapornikov znotraj EU - res v imenu socialne reintegracije?. Rev. krim. kriminol., jul.-sept. 
2012, letn. 63, št. 3, str. 191-198. [COBISS.SI-ID 1589582] 
 
ŠUGMAN, Katja, AMBROŽ, Matjaž, PADFIELD, Nicola (ur.), VAN ZYL SMIT, Dirk (ur.), DÜNKEL, Frieder (ur.). Release 
from prison : European policy and practice. Cullompton; Portland: Willan, 2010. XX, 460 str., ilustr. ISBN 978-1-84392-
741-9. [COBISS.SI-ID 10583121] 
 
AMBROŽ, Matjaž. Preventivne mešane teorije o namenu kaznovanja. Rev. krim. kriminol., jul.-sep. 2008, letn. 59, št. 
3, str. 239-248. [COBISS.SI-ID 9467217] 

 

http://dx.doi.org/10.1177/0032885511424394
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=12072529
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1589582
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10583121
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=9467217

