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Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenski 

Vaje / Tutorial:  

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

 
 

 
Prerequisits: 

   

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

TEME KAZENSKEGA MATERIALNEGA PRAVA 
1. Načela kazenskega prava s poudarkom na 
načelu zakonitosti, krivdnem načelu in načelu 
ultima ratio 
2. Izbrane teme iz strukture kaznivega dejanja 
2.1. Fenomen ravnanja 
2.2. Izpolnjenost biti kazenskopravne norme 
2.3. Protipravnost in razlogi izključitve 
protipravnosti 

  



2.4. Krivda in razlogi izključitve krivde 
2.5. Ostale predpostavke kaznivosti 
3. Posebne pojavne oblike kaznivega dejanja 
3.1. Kazniva dejanja iz malomarnosti 
3.2. Opustitvena kazniva dejanja 
3.3. Stopnje uresničevanja kaznivega dejanja  
3.4. Udeležba 
4. Izbrane teme s področja kazenskih sankcij 
5. Izbrana vprašanja posebnega dela 
kazenskega prava 
  
TEME KAZENSKEGA PROCESNEGA PRAVA 
1. Prepoved opiranja sodnih odločb na 
nedovoljene dokaze 
2. Zahteva za izločitev dokazov in dokazni 
predlog 
3. Privilegij zoper samoobtožbo: pridobivanje 
izjav in edicijska dolžnost domnevnega storilca 
4. Varstvo zasebnosti v kazenskem postopku 
5. Izvedenstvo 
6. Pogajanja o priznanju krivde 
7. Izbrane procesne teme evropskega 
kazenskega prava 
 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 
AMBROŽ, M.: Kaznivo dejanje in njegove vrednostne prvine. Ljubljana, Inštitut za kriminologijo, 
2007. 198 str . 
AMBROŽ, M.: Storilstvo in udeležba v kazenskem pravu. Ljubljana, GV Založba (v pripravi za tisk).  
FILIPČIČ K.: O pravnih vidikih odzivanja na nasilje v družini, v: MURŠIČ, Mitja, FILIPČIČ, Katja, 
PUŠNIK, Mojca, KLEMENČIČ, Ingrid, LEŠNIK, Doroteja. (O)krog nasilja v družini in šoli: soočanje 
šole/vrtca z nasiljem nad otroki. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2012, str. 
43-74 
JAKULIN, V.: Dejanska zmota. Zb. znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 2005, letn. 65, str. 207-223 
KOROŠEC, D.: Spolnost in kazensko pravo, UL RS, Ljubljana 2011.  
KOROŠEC, D., Dežman, Z. (ur.): Cestnoprometno kazensko pravo, GV Založba, Ljubljana  2013.  
KOROŠEC, Damjan, AMBROŽ, Matjaž, FILIPČIČ, Katja, JAKULIN, Vid. Materialno kazensko pravo : 
splošni del, Judikatura slovenskih sodišč. Nova izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011  
GORKIČ, Primož. Načelo sorazmernosti in izločanje nezakonitih dokazov  v slovenskem pravu: drugi 
del. Pravna praksa, 6. feb. 2014, leto 33, št. 5, pril. str. I-VIII.  
GORKIČ, Primož. Evropski javni tožilec: zdaj gre (zares) zares!. Pravna praka, 5. sep. 2013, leto 32, 
št. 34, pril. str. I-VI. 
GORKIČ, Primož. Dokazi, pridobljeni pri carinskem nadzoru ob prehodu državne meje, v 
kazenskem postopku. Pravna praksa, 18. avg. 2011, leto 30, št. 30/31, str. 9 -11. 
ŠUGMAN, K.: Kako v kazenskem postopku vrednotiti dokaze, ki so bili pridobljeni v tujini, v: PP, št. 
47/2012, priloga. 
ŠUGMAN, K., Kazenskoprocesna doktrina v luči odločb Ustavnega sodišča RS. Zb. znan. razpr. 



(Prav. fak. 1991), 2003, letn. 63, str. 469-502. 
ŠUGMAN STUBBS, K.: Nove tehnologije in njihov vpliv na pojavnost in pregon kriminalitete. Zb. 
znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 2013, letn. 73, str. 191-217. 
Zbirka odločb kazenskega oddelka Vrhovnega sodišča RS, 1999-2007, GV Založba 2008. 
Zbirka odločb kazenskega oddelka Vrhovnega sodišča RS, 2007-2010, GV Založba 2010 
ZUPANČIČ, B. M., in dr. (ur.): Ustavno kazensko procesno pravo 3. izdaja, Pasadena, Ljubljana 
2000, izbrana poglavja. 
Sodna praksa in viri, sporočeni na predavanjih 
 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da študent pridobi predvsem 
zahtevnejša teoretična in tudi praktična 
znanja. Na teoretični ravni študent osvoji 
poglobljeno znanje o konceptih institutov 
kazenskega materialnega prava, posameznih 
procesnih subjektih in procesnih dejanjih 
kazenskega postopka, o vpetosti 
kazenskopravnega sistema Republike Slovenije 
v pravni red EU ter posamezne veljavne ali 
bodoče rešitve sooča z vrednostnimi vprašanji, 
ki se nanašajo na razmerja med pravicami 
posameznika in države tako v kazenskem 
postopku kot tudi kazenskem materialnem 
pravu. Na praktični ravni se študent (1) 
seznanja  s ključnimi sodbami (tako 
mednarodnih sodišč, kot tujih ter domačih 
sodišč), (2) analizira hipotetične probleme in 
(3) pridobi osnovna znanja izdelave sodnih 
odločb v kazenskem postopku. Ves čas se 
spodbuja kritično mišljenje ob analizi 
problemov kazenskega prava in opozarja na 
tehtanje med vrednotami, ki se uresničujejo 
skozi kazenski postopek, tako na abstraktni kot 
tudi na konkretni ravni. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Študent bo pridobil tako teoretično kot 
praktično znanje s področja in bo sposoben 
analizirati in interpretirati pravne podlage, jih 
argumentirano povezovati v smiselne celote in 
reševati konkretne kazenskopravne probleme. 
Poznal bo relevantno sodno prakso in bo 
sposoben uporabljati pravne norme ter 
spoznanja sodne prakse. 
Pridobljeno znanje je mogoče neposredno 
uporabiti v pravosodni praksi: pri delu 

 
 
 

 
 



tožilstva, kazenskega pravosodja, odvetništva, 
nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s 
kazenskim področjem (žrtve nasilja, droge, 
trgovina z ljudmi ipd.) ter na drugih področjih, 
ki imajo stik s kazenskim pravom (zapori,  
centri za socialno delo ipd.). 
Ustno in pisno izražanje o različnih pravnih 
vprašanjih, sposobnost pravniškega sklepanja, 
sposobnost kritičnega mišljenja, sposobnost 
tehtanja med vrednotami, izdelava 
problemskih tekstov, vlog in odločb v 
postopkih. 
Študenti povezujejo pridobljene znanje 
predvsem z drugimi pravnimi področji, kot so 
ustavno pravo, pravo človekovih pravic, pravo 
EU. Predmet uči kritičnega razmišljanja in se 
posebej posveča vprašanjem tehtanja vrednot, 
ki so ključna za celoten pravni študij. 
   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

- predavanja (posredovanje teoretičnih znanj, 
analiza konkretnih zakonskih določb in s temi 
povezanih teoretičnih in praktičnih problemov, 
analiza sodne prakse) 
- druge oblike študija (obisk sodnih obravnav, 
individualne konzultacije z nosilci predmeta)  

  

Pisni 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:  
 

Prof. dr. Katja Filpčič 
- FILIPČIČ, Katja. O odnosu instituta majhnega pomena dejanja z vsebinsko sorodnimi 
procesnopravnimi instituti, v: Korošec, D., Ambrož, A., Bavcon, L., Filipčič, K.: Majhen pomen 
dejanja kot institut materialnega kazenskega prava, Uradni list, Ljubljana 2004, str. 137-162 
- FILIPČIČ, Katja. Les éléments néo-libéraux dans la législation pénale des mineurs en Slovénie. V: 
La justice pénale des mineurs en Europe : Entre modèle welfare et inflexions néo-libérales, 
(Logiques sociales, Déviance et société). Paris: Harmattan, 2007, str. 213-227. 



- FILIPČIČ, Katja. Protislovja v razvoju koncepta odgovornosti mladoletnih prestopnikov. Zb. znan. 
razpr. (Prav. fak. 1991), 2005, letn. 65, str. 129-151. 
 
Prof. dr. Vid Jakulin 
- JAKULIN, Vid. La responsabilité pénale des personnes morales en Slovénie. Rev. pénit. droit 
pénal, 2007, n. 1, str. 147-158 
- JAKULIN, Vid. Dejanska zmota. Zb. znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 2005, letn. 65, str. 207-223 
- JAKULIN, Vid. Rechtsirrtum. Slov. law rev., Dec. 2005, vol. 2, no. 1/2, str. 55-66 
 
Prof. dr. Damjan Korošec 
- Korošec D. Spolnost in kazensko pravo. Od prazgodovine do t.i. modernega spolnega kazenskega 
prava. Ljubljana: Uradni list RS, 2008. 
- Korošec, D., Dežman, Z. (ur.): Cestnoprometno kazensko pravo, GV Založba, Ljubljana 2013. 

- Bavcon L., A. Šelih, K. Filipčič, V. Jakulin, D. Korošec: Kazensko pravo – splošni del (4. izd.). 

Ljubljana: Uradni list RS, 2003. 
-  

Prof. dr. Matjaž Ambrož 
- AMBROŽ, Matjaž. Kaznivo dejanje in njegove vrednostne prvine. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za 
kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007. 198 str 
- AMBROŽ, Matjaž, KOROŠEC, Damjan. Neue Entwicklungen im Sexualstrafrecht Sloweniens. 
Jahrb. Ostr., 2006, bd. 47, hb. 2, str. 187-198. 
- AMBROŽ, Matjaž. "Criminal illegality," the trivial offence and unity of legal order in Slovenia. 
Kyoto journal of law and politics, May 2007, vol. 03(2) str. 61-70. 
 
Prof. dr. Katja Šugman Stubbs 
-  Šugman, Katja. Dokazne prepovedi v kazenskem postopku: meje (samo)omejevanja države,  
Ljubljana: Bonex, 2000. 326 str. 
- Šugman, Katja. Posegi v osebnostno celovitost posameznika. V: ŠUGMAN, Katja (ur.). Izhodišča za 
nov model kazenskega postopka. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2006  
- Šugman, Katja. Critical analysis of evaluation process in assessing candidate countries. V: 
WEYEMBERGH, Anne (ur.), BIOLLEY, Serge de (ur.). Comment evaluer le droit penal europeen?, 
(Etudes Europeennes). Bruxelles: Editions de l'Universite de Bruxelles, 2006, str. 197-207.  
 
Izr. prof. dr. Primož Gorkič 
- ŠUGMAN, Katja, GORKIČ, Primož. Dokazovanje v kazenskem postopku. 1. natis. Ljubljana: GV 
založba, 2011. 345 str. 
- GORKIČ, Primož. Odpoved procesnim jamstvom v kazenskem postopku : vprašanje njihove 
razpoložljivosti. Pravnik (Print). [Tiskana izd.], 2010, letn. 65, št. 11/12, str. 793-814.  
-  GORKIČ, Primož. Policing organised crime : a paradox of transition?. V: ŠELIH, Alenka (ur.), 
ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Crime and transition in Central and Eastern Europe. New York: Springer, cop. 
2012, str.97-116.  
- GORKIČ, Primož. Qualitative report : Slovenia. V: SCHUMANN, Stefan (ur.). Pre-trial emergency 
defence : assessing pre-trial access to legal advice, (Schriftenreihe der Vereinigung 
Österreichischer StrafverteidigerInnen, Bd. 16). Wien: Intersentia: NWV Neuer Wissenschaftlicher 
Verlag, 2012, str. 103-129. 

 


