
organizira posvet

˝(Stran)poti odzivanja na gospodarski kriminal: 
praksa in strategije˝

2. junija 2010 v rdeči dvorani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

s sledečim programom:

I. Uvod

9.00 – pozdrav (dr. Matjaž Jager)

II. Predstavitev referatov:

9.05 – Opredelitev problemskega polja
(dr. Matjaž Jager/mag. Ciril Keršmanc)

9.35 – Gospodarski kriminal: pogled z vidika izvršne veje oblasti
(mag. Goran Klemenčič, državni sekretar na MNZ)

9.55 – Gospodarski kriminal: permanentna travma organov pregona
(dr. Zvonko Fišer, izredni profesor in vrhovni državni tožilec svetnik)

10.15 –10.30 – odmor za kavo/čaj

10.30 – Gospodarski kriminal: pogled z vidika sodne veje oblasti
(Marko Šorli, vrhovni sodnik svetnik in vodja kazenskega oddelka Vrhovnega sodišča RS)

10.50 – Mediji in gospodarski kriminal: vpitje     v puščavi  
(Primož Cirman, novinar Dnevnika kot predstavnik “četrte veje oblasti”)

III. Okrogla miza

11.15 - 12.45

Predvideni udeleženci okrogle mize vsi referenti in posebni gosti: 
dr. Vid Jakulin, dr. Urban Vehovar, mag. Aleksander Jevšek, Drago Kos

Moderator: dr. Matjaž Jager



Namen posveta

Cilj  napovedanega  posveta  je  probleme  gospodarske  kriminalitete  osvetliti  s 
kriminološko-politicnega in strateškega vidika. Ker pa si ne želimo, da bi se razprava 
odvijala izkljucno na teoreticno-dogmaticni ravni, smo za predstavitev 20 min referatov 
zaprosili predvsem strokovnjake, ki se s problematiko gospodarskega kriminala srecujejo 
v praksi (vabljeni so bili predstavniki ministrstva za notranje zadeve, tožilstva, sodišca in 
medijev kot “cetrte veje oblasti”). Po predstavitvah individualnih referatov se bo posvet 
zakljucil z okroglo mizo, kjer bo del razprave odprt tudi za vprašanja iz obcinstva.

in

Nekaj izhodiščnih vprašanj za razmislek:

Ima  Slovenija  ucinkovito  strategijo  in  ustrezen  institucionalen  okvir  za  odzivanja  na 
gospodarsko kriminaliteto?

V kolikšni meri moramo gospodarsko kriminaliteto sprejeti kot nujnost, ki je sistemsko 
vgrajena v nacelo “profit or perish”?

Kako se uspešno kazenskopravno odzivati na množicen devianten pojav, (ko) je kršenje 
zakona dominantna strategija gospodarskih akterjev?

Kakšna je v tej situaciji ustrezna vloga kazenskega prava, ki bi v teoriji bilo šele zadnje 
sredstvo (ultima ratio) družbene obrambe? 

Kakšna je oz. naj bi bila vloga prevencije tovrstne kriminalitete v situaciji, ko imamo v 
Sloveniji po mnenju mnogih korporacijsko kulturo v kateri je »lažje krast kot izkorišcat« 
(Mastnak)?

Prostor za Vaša vprašanja:



Kotizacija
Kotizacija za udeležence posveta (Stran)poti odzivanja na gospodarski kriminal: praksa 
in  strategije  je  96  EUR  z  vkljucenim  DDV.  Za  študente  je  udeležba  prosta  (brez 
kotizacije).

Prijave
Skrajni rok za prijavo je 1. junij 2010.
Prijavite se lahko:

• po pošti: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 
2, 1000 Ljubljana

• po faksu na številko 01/4203 245
• z elektronsko prijavnico na naši spletni strani:

 http://www.inst-krim.si/teaching.php?go=7.2.2&prijava=3

Plačilo
Po prejemu prijave vam bomo poslali racun, ki ga poravnate v naveden placilnem roku na 
transakcijski racun številka: 02014-0253359987. 

Informacije
telefon 01 4203 242
e-pošta: inst.crim@pf.uni-lj.si
spletna stran: http://www.inst-krim.si/teaching.php?go=7.2.1

(Na posvet bodo vabljeni novinarji)
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