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Predmet:
Course title:

Kriminalistika

Študijski program in stopnja
Study programme and level
Prvostopenjski UN študij program
Pravo

Študijska smer
Study field

Vrsta predmeta / Course type

Letnik
Academic year
Drugi, tretji in
četrti

Semester
Semester
Četrti, šesti,
osmi

Izbirni strokovni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
45

Seminar
Seminar

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija
15

izr. prof. dr. Primož Gorkič

Predavanja / Lectures: Slovenski
Vaje / Tutorial:

Za vključitev v predmet mora imeti študent dokočan 1.
in 2. semester študija.

Vsebina:

1. Uvod v kriminalistiko

 Kriminaliteta in kriminalistično preiskovanje
 Kriminalistika kot znanost in veda o
preiskovanju kaznivih dejanj
- pojem in predmet kriminalistike
- sistem in metode kriminalistike
- nastanek in razvoj kriminalistike
kriminalistika in druge znanosti
 Načela kriminalistike
 Etika kriminalističnega preiskovanja
 Organi kriminalističnega preiskovanja
- nastanek in razvoj policije
- organizacija (kriminalistične) policije
- mednarodno policijsko sodelovanje (Interpol,
Europol..)
2. Osnove kriminalistične taktike
 Načini zaznave kaznivih dejanj in prvi ukrepi
 Viri operativnih in dokaznih informacij
- personalni viri
- dokumentacija in drugi viri

Content (Syllabus outline):

Samost. delo
Individ. work
60

ECTS
4

sledovi in materialni dokazi
 Načrtovanje preiskovanja in verzije
- Pojem, pomen in vrste načrtovanja
Pojem, pomen in vrste verzij
 Kriminalistična analitika
- pojem, nastanek in razvoj kriminalistične
analitike
- operativna in strateška analitika
 Indicialna metoda odkrivanja kaznivih dejanj
- pojem in vrste indicev
- način dela z indici
- najpomembnejši indici
 Operativno-taktična in preiskovalna dejanja
- zbiranje obvestil od občanov
- informativni razgovor z osumljencem
- uporaba poligrafske metode in drugih
nekonvencionalnih metod
- ogled kraja dejanja
- rekonstrukcija in sodni eksperiment
- zaslišanje obdolžencev
- zaslišanje prič
- prepoznava
- hišna in osebna preiskava
- posebne metode in sredstva
-

3. Temelji kriminalistične tehnike (oz. forenzičnih
znanosti)
 pojem in vrste sledov
 vrste kriminalistične identifikacije
 daktiloskopija
 biološke preiskave (DNK, krvne sledi, idr.)
 fizikalne preiskave (balistika, preiskave orodja,
idr.)
 kemijske preiskave
 grafoskopske preiskave in preiskave obuval

4. Kriminalistični spoznavni proces

 gnoseološki in pravni vidiki preiskovanja
 spoznavanje resnice o kaznivem dejanju in
storilcu
 ocena materialnih in osebnih dokazov

Temeljni literatura in viri / Readings:
MAVER,D.. in soavtorji. Kriminalistika. Ljubljana: Uradni list, 2004 (izbrana poglavja).
AREH, Igor (ur.). Preiskovalni intervju. Ljubljana: Tipografija, 2012 (izbrana poglavja).
MODLY, Duško: Odrejanje in vodenje izvedenstva ter vrednotenje izvedenskih izvidov, Revija za kriminalistiko in
kriminologijo, 48 (1997) 1, str. 69-75
TRAPEČAR, Matej: Prstni odtisi - odkrivanje sledi na koži žrtve in postopek identifikacije, Revija za kriminalistiko in
kriminologijo, 55 (2004) 4, str. 413-420.
DROBNIČ, Katja: Identifikacija oseb in sledi s preiskavo DNK v povezavi z zavarovanjem bioloških sledi pri kaznivih
dejanjih zoper spolno nedotakljivost, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 50 (1999) 4, str. 307-317.
Članki in druga gradiva, posredovana med študijskim letom.

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je seznaniti študente s kriminalistiko kot
znanostjo in praktično vedo o odkrivanju in preiskovanju
kaznivih dejanj in njeno vlogo v predkazenskem in
kazenskem postopku ter posredovati študentom
praktična znanja za opravljanje preiskovalnih dejanj
kakor tudi osnovna znanja o vrstah in pomenu
forenzičnih dokazov, personalnih in drugih dokazov v
policijskih in sodnih postopkih.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študenti pridobijo poglobljena znanja o teoretičnih
osnovah odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in o
problemih in težavah, ki se pojavljajo v praksi
preiskovanja.
Spoznajo
metode
in
sredstva
kriminalističnega preiskovanja in njihovo uporabo pri
izvajanju operativnih in preiskovalnih dejanj. Razumejo
vlogo in pomen forenzičnih znanosti za ugotavljanje
resnice o kaznivem dejanju in storilcu ter napake v zvezi
z materialnimi dokazi.
Študenti pridobijo praktične spretnosti analiziranja
preiskovalnih situacij, načrtovanja preiskovanja in
sestavljanja verzij ter izvajanja ogleda kraja dejanja,
intervjuja in zaslišanja, rekonstrukcije, hišne in osebne
preiskave in drugih operativnih policijskih opravil.
Usposobijo se tudi za iskanje, zbiranje in ocenjevanje
sledov in drugih materialnih dokazov.
Komunikacija, prepoznavanje neverbalnih znakov
sporočanja, odkrivanje zavajanja, ocenjevanje
personalnih in materialnih dokazov, pisanje zapisnikov in
zaznamkov, logično sklepanje in ustvarjalno mišljenje z
intuicijo.
Znanja s področja kriminalistične taktike (intervju,
zaslišanje, verzije, operativna analitika, zaslišanje, ogled,
rekonstrukcija, prepoznava ipd.) so uporabna v
kazenskih, pa tudi v civilnih in upravnih postopkih, tako
za sodnike, državne tožilce kot tudi za odvetnike,
zasebne detektive in druge udeležence. Poznavanje
forenzike pa omogoča objektivno oceno materialnih
dokazov in njihovo uporabnost v dokaznem postopku.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja z razpravo

Pisni izpit: ocenjevanje od 1 – 10(6-10
pozitivno, 1-5 negativno).

Type (examination, oral, coursework, project):

Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŠUGMAN, Katja, GORKIČ, Primož. Dokazovanje v kazenskem postopku. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011. 345 str.
2. GORKIČ, Primož. Anonymity of informants: developments in Slovenian criminal procedure, v: Archibald Reiss Days,
Thematic Conference Proceedings, Vol. 1. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 2013, str. 425-431.
3. GORKIČ, Primož. Problemi sodelovanja med kriminalistično policijo in državnimi tožilci v predkazenskem postopku.
V: BRVAR, Bogomil, JAGER, Matjaž, ŠUGMAN, Katja, GORKIČ, Primož, ČIBEJ, Zarja, MOZETIČ, Polona. Policija, državni
tožilci in uspešnost preiskovanja kaznivih dejanj : izbrani pravni in sistemski vidiki. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za
kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007, str. 121-183.

