
 

 

v sodelovanju z 

 

Društvom za kazensko pravo in kriminologijo 

 

vabi na 

posvet z okroglo mizo 

 

Gradnja novega zapora:  

predlogi in pomisleki 
 

2. junij 2016, Knjižnica Inštituta za kriminologijo 

 

Javnost je bila pred nedavnim obveščena o načrtovani gradnji novega 

zapora v Ljubljani. Pred nadaljevanjem priprave na novogradnjo 

pripravljamo posvet, namenjen širši strokovni diskusiji, ki naj omogoči 

soočenje različnih argumentov in upoštevanje širšega spektra 

pomislekov, ki se ob njej lahko pojavijo.  

 

 

Kotizacije ni. 

Več o poteku dogodka v priloženem programu. 

 

 

Udeleženci se lahko do zapolnitve mest prijavijo po elektronski pošti na naslov 

lana.cvikl@pf.uni-lj.si ali po faksu (01 4203 245) najkasneje do 31. maja 2016. 



Gradnja novega zapora: predlogi in pomisleki 

2. junij 2016, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 
 

Kotizacije ni. Udeleženci se lahko do zapolnitve mest prijavijo po elektronski pošti na naslov 

lana.cvikl@pf.uni-lj.si ali po faksu (01 4203 245) najkasneje do 31. maja 2016. 

 

PROGRAM 
 

 

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev 

 

9.00 – 9.05 Pozdravni nagovor 

 

9.05 – 10.00 Prvi sklop 

doc. dr. Mojca M. Plesničar, Inštitut za kriminologijo 

Darko Stare, generalni sekretar na Ministrstvu za pravosodje 

Jože Podržaj, generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij 

 

10.00 – 10.15 Odmor 

 

10.15 – 11.00 Drugi sklop 

Ivan Šelih, namestnik Varuhinje človekovih pravic 

prof. dr. Dragan Petrovec, Inštitut za kriminologijo 

as. Darja Tadić, doktorska kandidatka Pravne fakultete UL – še ni potrjeno 

 

11.00 – 11.15 Odmor 

 

11.15 – 12.30 Okrogla miza 

Moderatorka: doc. dr. Mojca M. Plesničar 

Udeleženci:  

Darko Stare, generalni sekretar na Ministrstvu za pravosodje 

Jože Podržaj, generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij 

Ivan Šelih, namestnik Varuhinje človekovih pravic 

prof. dr. Dragan Petrovec, Inštitut za kriminologijo 

as. Darja Tadić, doktorska kandidatka Pravne fakultete UL – še ni potrjeno 

prof. dr. Matjaž Ambrož, Pravna fakulteta UL in Inštitut za kriminologijo 

Tadeja Glavica, direktorica ZPKZ Ig 

Miran Candellari, direktor ZPKZ Ljubljana 

 


