Vas v sredo, 20. 4. 2016, ob 9.00 uri vabi na posvet

IZVEDENSTVO V (PRED)KAZENSKEM POSTOPKU:
KRIMINALISTIČNI IN KAZENSKOPRAVNI VIDIKI
O POSVETU
Letošnji posvet je namenjen izvedenstvu v
predkazenskem
in
kazenskem
postopku.
Vprašanja
strokovnosti,
kredibilnosti
in
nepristranosti izvedenca so pogosto predmet
razprav na sodišču. O teh in drugih vidikih te
aktualne problematike bodo na posvetu
spregovorili priznani
teoretiki in praktiki s
področja kriminalistike in kazenskega prava.
Posebna pozornost bo namenjena razpravi o
problemih in izzivih, s katerimi se pri svojem delu
srečujejo preiskovalci, tožilci, sodniki, izvedenci
in odvetniki.

PRIJAVA IN ODJAVA
Na posvet se je mogoče prijaviti preko spletne
strani
http://www.fvv.um.si/Posvet2016.
Na tej strani so objavljene še dodatne informacije
o posvetu in lokaciji posveta. Prijavite se lahko tudi
preko obrazca dostopnega na spletni strani:
http://goo.gl/forms/Lb1CxxLK4V.
Prijava je možna do vključno petka, 15. 4. 2016.
Skrajni rok za morebitno odjavo je 2 dni pred posvetom. Odjava mora biti pisna. V primeru kasnejše
odjave kotizacije ne vračamo oziroma ste jo dolžni
poravnati v celoti. O morebitnih spremembah vas
bomo obvestili preko elektronske pošte.

Vljudno vabljeni:
•
•
•
•
•
•

sodniki in preiskovalni sodniki,
državni tožilci,
policisti in kriminalisti,
odvetniki,
izvedenci,
vsi, ki vas tematika posveta zanima.

KOTIZACIJA IN NAČIN PLAČILA
Kotizacija za udeležbo na posvetu znaša 30 € (z
DDV).
Za izredne in redne študente ter člane kluba
Alumni FVV UM znaša kotizacija 10 € (z DDV).
Študenti drugih univerz in fakultet plačajo celotno
kotizacijo.
Kotizacija vključuje tudi strokovno monografijo o
izvedenstvu.
Na podlagi prijavnice bo organizator posveta izdal
račun za plačilo kotizacije. Rok plačila je 15 dni od
izdaje računa oziroma 30 dni za uporabnike
proračunskih sredstev.

Vodja posveta
Danijela Frangež
Tajnik posveta
Boštjan Slak
Bostjan.Slak@fvv.uni-mb.si
http://www.fvv.um.si/Posvet2016

PROGRAM POSVETA
8:30–9:00

PRIJAVA
Prijava in sprejem udeležencev

9:00–9:10

UVODNI POZDRAV

9:10–11:00

DOPOLDANSKI DEL
Izvedenstvo forenzičnih strok v sodnem postopku

dr. Miha Šepec, Fakulteta za varnostne vede UM in Evropska pravna fakulteta UNG
Standardi usposobljenosti sodnega izvedenca

Janez Golja, Fakulteta za varnostne vede UM

Izvedenstvo forenzičnih strok v sodnem postopku

dr. Dorijan Keržan, Nacionalni forenzični laboratorij

Akreditacija kot element nepristranosti laboratorija pri izvedenstvu

Andrej Gerjevič, Nacionalni forenzični laboratorij
RAZPRAVA
11:00–11:20

ODMOR

11:20–13:10

OPOLDANSKI DEL
Izvedenstvo z vidika policije

Damjan Miklič, Uprava kriminalistične policije
Izvedenstvo z vidika tožilstva

dr. Katarina Bergant, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Izvedenstvo z vidika sodišča

mag. Ana Testen, Okrajno sodišče v Ljubljani
Izvedenstvo z vidika odvetnika

Janez Stušek, Odvetniška pisarna Stušek
RAZPRAVA
13:10–13:20

OTVORITEV RAZSTAVE "MOJE SANJE" Društva Ključ - Centra za boj
proti trgovini z ljudmi, ki s potujočo razstavo opozarja, da so romski otroci
nemalokrat diskriminirani ter da so jim kršene otrokove pravice.

13:20–14:30

ODMOR

14:30–16:00

POPOLDANSKI DEL
Izvedensko delo sodnega izvedenca psihiatra

red. prof. dr. Martina Žmuc Tomori, specialistka psihiatrije ter otroške in
mladostniške psihiatrije
Izvedenstvo z vidika izvedenca medicinske stroke

doc. dr. Tomaž Zupanc, Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta UL
Vloga izvedenca pri preiskovanju kaznivih dejanj na škodo otrok

mag. Tatjana Bobnar, Generalna policijska uprava, in Neža Miklič, Policijska
akademija
Izvedensko delo sodnega izvedenca psihiatra

izr. prof. dr. Igor Areh, Fakulteta za varnostne vede UM
RAZPRAVA
16:00

ZAKLJUČEK POSVETA
Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe programa.

