B1 KAZENSKO PRAVO
Navodila za izdelavo seminarske naloge (2020/2021)

Tema naloge:
Načelo zakonitosti v kazenskem pravu:
pomen, razsežnosti in morebitna sporna vprašanja
Seminarsko nalogo napišite v esejističnem slogu, z navajanjem literature in sodne prakse. Razčlenite
posamezne razsežnosti načela zakonitosti in pojasnite vlogo, ki jo imajo znotraj kazenskega prava.
Pristop naj bo problemski: izpostavite vprašanja, ki se vam zdijo morebiti sporna, morebitne razkorake
med načeli in dejanskostjo, morebitno napetost med načelom zakonitosti in kriminalitetnopolitičnimi
cilji in podobno.
Navodila
 Izpolnite priloženo naslovnico s temeljnimi podatki in izjavo o avtorstvu ter ju vložite na
začetek naloge.
 Seminarsko nalogo lahko pišeta v soavtorstvu dva študenta; v takem primeru se odda en
izvod poročila, imena soavtorjev pa se navedejo na tem obrazcu;
 Obseg naloge: naslovnica, obrazec, 3500–5000 besed glavnega besedila (šteto vključno z
opombami, a brez naslovnice in bibliografije), stran A4, robovi 2 cm, razmik 1,5 vrstice, font
Times New Roman, velikost 12, seznam uporabljenih virov.
 V nalogi morate uporabiti in pravilno citirati vsaj 3 vire (strokovnih ali znanstvenih člankov,
monografij) in vsaj 3 judikate – sodbe slovenskih ali tujih sodišč. Seznam nekaterih prosto
dostopnih spletnih virov najdete spodaj.
 Viri se citirajo v besedilu in navedejo v seznamu virov; seznam virov se priloži besedilu (APA
slog navajanja; vzorec APA sloga s primeri najdete tukaj.
 Oddaja naloge: Seminarska naloga se odda v elektronski obliki v PDF in DOCX formatu,
elektronski naslov za oddajo bo sporočen naknadno. "Zadeva" v elektronskem sporočilu mora
vsebovati navedbo "KP-SEMINARSKA-2021" (dobesedno, velike tiskane črke, brez
presledkov) zaradi avtomatičnega razvrščanja elektronske pošte. Za morebitno zamudo zaradi
napačne navedbe zadeve v elektronskem sporočilu odgovarja študent.
 Rok za oddajo naloge je 31. marec 2021.
 Pravočasno oddane naloge bodo pregledane najkasneje do 15. aprila 2021. Neustrezne naloge
bodo poslane študentom v popravo. Rok za oddajo popravljene naloge je 20. april 2021.

Vsebina
Sama vsebinska zasnova je odločitev avtorja, vendar pa mora biti v seminarski nalogi jasno razvidno:
 teoretičen prikaz teme z izpostavljenimi temeljnimi dilemami;
 analiza sodne prakse, pri čemer pa ne kopirajte celih sodb in tudi ne njihovih daljših delov –
sodbe le povzemite in se posvetite osrednjim vprašanjem, zajetim v sodbah ter ocenite stališča
sodišč;
 teza naloge in vaši podporni argumenti; tudi prepoznavanje drugačnih, nasprotnih, različnih
stališč (v sodni praksi in/ali literaturi) ter vaše soočanje z njimi, je zaželeno;

Svoje ugotovitve in stališča morate opreti tako na strokovna besedila (vire) kot na stališča, ki ste jih
razbrali iz analizirane sodne prakse. Do obojih ste lahko argumentirano kritični.

Domače revije in spletne strani:










Digitalna knjižnica Slovenije
Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani
IUS-INFO (Brezplačna prijava omogoča dostop do petih dokumentov vsak mesec)
Tax-Fin-Lex (Brezplačna registracija omogoča dostop do sedmih dokumentov)
Revija Odvetnik
Revija za kriminalistiko in kriminologijo
Revus
Varstvoslovje
Teorija in praksa

Tuje zbirke prosto dostopnih revij in člankov:



Zbirka SSRN
DOAJ - Directory of Open Access Journals

Zbirke sodne prakse:




Sodna praksa rednih sodišč
Sodna praksa Ustavnega sodišča RS
Sodna praksa ESČP
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Načelo zakonitosti v kazenskem pravu:
pomen, razsežnosti in morebitna sporna vprašanja

Avtor/ica:
[IME, PRIIMEK, VPISNA ŠTEVILKA, elektronska pošta]

[KRAJ, MESEC, LETO]
Izjava o avtorstvu
Podpisan/a študent/ka prvostopenjskega študija Pravne fakultete Univerze v Ljubljani izjavljam, da sem
avtor/ica te seminarske naloge, in zagotavljam:



da je predložena seminarska naloga rezultat mojega samostojnega dela ter da so vsa dela in
mnenja drugih avtorjev citirana v sprotnih opombah in navedena v seznamu virov, ki je sestavni
del predložene naloge;
da se zavedam, da je plagiatorstvo, ne glede na obliko in način predstavljanja tujega avtorskega
dela kot svojega, v nasprotju z akademsko etiko in s pričakovanimi moralnimi prepričanji
pravnika ter pomeni hujšo kršitev pravil in predpisov, ki urejajo to področje, kot tudi posledic,
ki jih ima takšno dejanje za predloženo delo in z njim povezani status.

V Ljubljani, [DD.MM.LETO]

