
 Zapisi

232

Raziskovalna institucija GERN (Groupe Européen de 
Recherche sur les Normativités) vsako leto organizira poletno 
doktorsko šolo s področja kriminalitete in kriminologije, ki 
doktorskim študentom višjih letnikov ponuja priložnost, da 
svoje doktorsko raziskovanje predstavijo vodilnim evropskim 
raziskovalcev. Program doktorske šole obsega predstavitve 
doktorskih študentov ter diskusije kot tudi predavanja vodil-
nih evropskih raziskovalcev. V okviru doktorske šole študenti 
prijavijo tudi pisni prispevek, ki je kasneje (če ustreza posta-
vljenim pogojem) objavljen v mednarodni publikaciji. 

Letos je bila v soorganizaciji s Fakulteto za varnostne 
vede Univerze v Mariboru organizirana že šesta GERN po-
letna doktorska šola z naslovom Challenges of Comparative 
Criminological Research, ki je potekala od 3. 9. 2018 do 5. 9. 
2018 na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru v 
Ljubljani. Ob odprtju doktorske šole sta udeležence slavno-
stno nagovorila izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete 
za varnostne vede Univerze v Mariboru, in prof. dr. Zdravko 
Kačič, rektor Univerze v Mariboru. Po koncu slavnostnih na-
govorov je vodja šeste GERN poletne doktorske šole, prof. 
dr. Gorazd Meško, nagovoril vse udeležence in jim na kratko 
predstavil program tridnevnega srečanja. V okviru doktorske 
šole so imeli študenti priložnost poslušati predavanja vodil-
nih evropskih kriminologov. Prof. dr. Gorazd Meško je štu-
dentom predstavil področje primerjalne kriminologije, ki ga 
je povezal z izkušnjami Jugovzhodne Evrope. Prof. dr. Axel 
Groenemeyer z Univerze Dortmund je predaval na temo 
raziskovanja kriminalitete ter predstavil glavne koncepte, ki 
se uporabljajo pri tovrstnem raziskovanju. Prof. dr. Joanna 
Shapland z Univerze Sheffield je študentom podrobneje pred-
stavila postopek objavljanja znanstvenih prispevkov v znan-
stvenoraziskovalnih revijah. Prof. dr. Carole Gayet-Viaud iz 
Cesdip-a (Centre de recherches Sociologiques sur le Droit 
et les Institutions Pénales) je predstavila ugotovitve razisko-
vanja s področja izvajanja policijske dejavnosti v Franciji v 
urbanih okoljih. 

Šeste GERN poletne doktorske šole se je skupno udeleži-
lo 13 študentov z različnih evropskih fakultet: pet doktorskih 
študentov Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, 
trije doktorski študenti Univerze v Ghentu, dve doktorski 
študentki Univerze Saint-Louis Bruxelles in po en doktorski 
študent Univerze Sheffield, Univerze v Lozani in Univerze v 
Portu. Študenti so že pred samo izvedbo poletne doktorske 

šole poslali svoje pisne prispevke, ki so vsebovali ugotovitve 
doktorskega raziskovanja, ki so jih na sami poletni doktorski 
šoli tudi predstavili. Teme, ki so jih doktorski študentje pred-
stavili, so bile zelo raznolike:

- Urška Pirnat – Forms, causes, and responses to crime in 
urban local communities;

- Joke Depraetere – #MenToo. Explaining the prevalen-
ce, consequences and risk of sexual violence victimization in 
adult males;

- Ruwani Fernando – How does culture impact desistan-
ce from crime? A comparative study of desistance narratives 
in France and England;

- Olivia Nederlandt – The Belgian Sentence Implemen-
tation Court‘s case-law: between rehabilitation ideal and risk 
reduction?;

- Armelle Weil – Juvenile delinquency through the prism 
of gender;

- Andreja Rožnik – Situational prevention of illegal elec-
trical and electronic waste trading;

- Silvo Grčar – Greening or greenwashing in the military 
organisation;

- Janez Juvan – A development Project Working Group - 
Conflict Solution Model for the Western Balkans;

- Thom Snaphaan – Does environmental criminology 
need Big Data?;

- Darko Prašiček – Protection of publicly obtained infor-
mation gathered by national intelligence agencies in relation 
with providing support to the decision-making processes of 
corporations, irrespective of their ownership;

- Feys Yinthe – Practice what they preach? Attitude ver-
sus behavior in ethical decision making by police officers;

- João André Araújo Marques – Determining factors for 
the outcome of tax investigations;

- Fourez Graziella – Restorative justice in response to 
terrorism victimization and its impact on social cohesion. 

Študenti so po svojih predstavitvah prejeli komentarje 
na svoje pisne prispevke in imeli možnost diskusije o svo-
jih temah z vodilnimi evropskimi raziskovalci. Splošni vtis 
udeležencev poletne doktorske šole je bil odličen. Napotki 
in komentarji, ki so jih namenili profesorji, so bili konstruk-
tivni in dobronamerni, hkrati pa so doktorski študenti dobili 
možnost, da svoje prispevke izboljšajo in dopolnijo. V okviru 
šeste GERN poletne doktorske šole bo po končanem izboru 

6. GERN poletna doktorska šola na Fakulteti za varnostne vede 
Univerze v Mariboru

3.–5. september 2016, Ljubljana, Slovenija
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Evropsko združenje za kriminologijo (European Society 
of Criminology) je zaživelo leta 2000. Cilj združenja je po-
vezovanje posameznikov iz Evrope, ki se aktivno ukvarjajo z 
raziskovanjem, poučujejo ali izvajajo prakso na področju kri-
minologije. Združenje spodbuja raziskovanje, izobraževanje 
in usposabljanje na področju kriminologije s pomočjo štipen-
dij, znanstveno in praktično izmenjavo ter sodelovanje med 
evropskimi kriminologi in kriminologi iz drugih držav. Cilj 
združenja je tudi, da služi kot forum za širjenje znanja s po-
dročja kriminologije na evropski ravni. Z namenom uresniče-
vanja teh ciljev Evropsko združenje za kriminologijo na letni 
ravni organizira konference, ki dajejo raziskovalcem in osta-
lim zainteresiranim posameznikom s področja kriminologije 
možnost, da predstavijo svoje prispevke in rezultate razisko-
vanja. Vsakoletne konference predstavljajo tudi priložnost, da 
se člani združenja spoznajo med seboj ter na tak način zdru-
žujejo svoje raziskovalne interese. Predhodne konference so 
potrdile koristnost srečanj, saj so se na tak način razvile nove 
evropske iniciative na področju kriminologije. 

Letošnjo, 18. konferenco, ki je potekala v Sarajevu od 29. 
avgusta do 1. septembra, so v soorganizaciji gostili Univerza 
v Sarajevu ter Fakulteta za kriminalistiko, kriminologijo in 
varnostne študije. Temo letošnje konference so predstavljali 
zločini proti človeštvu (Crimes Against Humans and Crimes 
Against Humanity) z implikacijo kriminoloških ugotovitev za 
moderno kriminologijo. Tema konference se je tako skladala 
z vojnim dogajanjem na teritoriju Bosne in Hercegovine od 
začetka prve svetovne vojne z ubojem Franca Ferdinanda v 
Sarajevu do razpada Jugoslavije, ki je vodil v genocid v Bosni 
in Hercegovini ter obleganje Sarajeva. Sarajevo, kot lokacija 
konference, je tako povzemalo problematiko zločinov pro-
ti človeštvu. Konference se je udeležilo več kot 1.300 ude-
ležencev, ki so sodelovali na več kot 300 sekcijah, vsak dan 
konference pa je potekalo tudi plenarno srečanje. V okviru 
konference so zasedale različne delovne skupine Evropskega 
združenja za kriminologijo. 

Odprtje konference se je začelo z uvodnim plenarnim 
srečanjem, na katerem je predsednik Evropskega združenja 
za kriminologijo, prof. dr. Gorazd Meško, najprej predsta-
vil izzive in ovire na področju primerjalne kriminologije v 
Jugovzhodni Evropi, nato pa je sledila še predstavitev orga-
nizatorja konference prof. dr. Almira Maljevića o razvoju kri-
minologije v Bosni in Hercegovini. Na naslednjih plenarnih 
srečanjih so govorniki predstavili naslednje prispevke:

- Serge Brammertz – International Criminal Justice: the 
End of the Beggining or Beginning of the End;

- Barbora Holá – International Criminal Justice at the 
Crossroads: Aspiriations, Promises and Realities;

- Michael R. Gottfredson – Criminological Theory and 
Prevention of Harm;

- Marianne L. Wade – Deals, Disregards and Destitution: 
how our Criminal Justice System address Deviance and the 
Crimes we Ignore;

- Mike Levi – White Collars and dirty money: continui-
ties and discontinuites in the political and social movements 
agains proceeds of crime;

- May-Len Skilbrei – Sexuality, Power and Criminology 
in the Era of #MeToo.

18. konference Evropskega združenja za kriminologijo 
so se v Sarajevu udeležili tudi slovenski raziskovalci s po-
dročja kriminologije. Osem predstavnikov Fakultete za var-
nostne vede Univerze v Mariboru (prof. dr. Gorazd Meško, 
izr. prof. dr. Branko Lobnikar, izr. prof. dr. Matevž Bren, izr. 
prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Kaja Prislan, asist. dr. Rok Hacin, 
asist. Urška Pirnat in študentka Monika Klun)  je predstavilo 
enajst prispevkov na različnih sekcijah. Poleg predstavnikov 
Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru so svoje pri-
spevke na konferenci predstavili tudi predstavniki Inštituta za 
kriminologijo pri Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani, prof. 
dr. Matjaž Jager, izr. prof. dr. Zoran Kanduč in doc. dr. Mojca 
M. Plesničar.

prispevkov doktorskih študentov in uredniški dejavnosti iz-
dana tudi publikacija pri mednarodni založbi MAKLU. Poleg 
samih predstavitev doktorskih študentov je bila poletna dok-
torska šola koristna tudi za medsebojno spoznavanje doktor-

skih študentov iz različnih držav ter za izmenjavanje različnih 
mnenj in pogledov glede doktorskega raziskovanja.

Urška Pirnat

18. konferenca Evropskega združenja za kriminologijo – Crimes 
against Humans and Crimes against Humanity

29. avgust–1. september 2018, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
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Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je v sep-
tembru organizirala 12. bienalno konferenco Criminal Justice 
and Security in Central and Eastern Europe, ki obsega podro-
čja kazenskega pravosodja, kriminologije, zagotavljanja var-
nosti in družbenega nadzorstva. Letošnja konferenca pred-
stavlja kontinuiteto organizacije tovrstnih konferenc, katerih 
začetek sega v leto 1996 in predstavlja mesto srečevanja ter fo-
rum izmenjave mnenj in ugotovitev raziskovalcev s področja 
varnosti, ki delujejo na območju Srednje in Vzhodne Evrope.

Letošnje konference z naslovom From Common Sense to 
Evidence-based Policy-making se je udeležilo več kot 130 slo-
venskih in tujih raziskovalcev ter praktikov s področja zago-
tavljanja varnosti iz 16 držav. Teme so zajemale področja: ak-
tivnosti državnih in mednarodnih institucij za zagotavljanje 
varnosti prebivalcev, analize sprememb pri krepitvi nadzor-
nih mehanizmov, regionalnega sodelovanja za preprečevanje 
aktualnih ogrožanj na območju Zahodnega Balkana, odvze-
ma premoženja nezakonitega izvora itd.

Konferenca je obsegala dve plenarni srečanji, trinajst 
tematskih sekcij in dve okrogli mizi, na katerih je bilo pred-
stavljenih več kot 60 prispevkov, in sicer s področij policijske 
integritete, policijske dejavnosti, organizirane kriminalitete in 
korupcije, kazenskega pravosodja, penologije in kaznovanja, 
nacionalne varnosti in terorizma, zasebnega varovanja, pre-
vencije kriminalitete, kriminalistike, kibernetske kriminalite-
te in drugih področij. Častni gostje prof. dr. József Györkös 
(direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije), mag. Damijan Florjančič (predsednik Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije), mag. Tatjana Bobnar (name-
stnica generalnega direktorja policije), Vlasta Nussdorfer (va-
ruhinja človekovih pravic), prof. dr. Janja Hojnik (prorektori-

ca Univerze v Mariboru) in Jože Podržaj (generalni direktor 
Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij) 
so skupaj z dekanom Fakultete za varnostne vede izr. prof. dr. 
Andrejem Sotlarjem, predsednikom programskega odbora 
konference prof. dr. Gorazdom Meškom in predsednikom 
organizacijskega odbora konference izr. prof. dr. Brankom 
Lobnikarjem otvorili začetek konference.

Na plenarnih srečanjih so uvodni govorniki predstavili 
naslednje prispevke:

- Klára Kerezsi – Beyond common sense: Surveillance 
societies;

- Uglješa Ugi Zvekić – Reflection on policing and the 
2030 agenda for sustainable development;

- Gorazd Meško – From evidence-based policy-making 
to evidence-based policing – A bounded rationality perspec-
tive;

- Biljana Simeunović-Patić – Media representations and 
constructions of crime, offenders and victims: Serbian case;

- Ivan M. Kleimenov – Police and judicial response to 
crime in the Russian Federation;

- Vincenzo Ruggiero – Organized crime and terrorist 
networks in Europe: An empirical research;

- Rajko Kozmelj – Prevent-refer-address concept as a 
multi-stakeholder response to radicalisation in the Western 
Balkans.

V okviru konference je bil izdan zbornik prispevkov v an-
gleškem jeziku, ki je dostopen na uradni spletni strani konfe-
rence (https://www.fvv.um.si/conf2018/authors.html). Hkrati 
je v elektronski verziji dostopen tudi zbornik povzetkov.

Udeleženci konference so bili s samo izvedbo konference 
zelo zadovoljni. Vsebinsko gledano so bile predstavljene teme 
obravnavane z več vidikov – kriminološkega, varnostnega, 
kazenskopravnega itd., kar je potrdilo prizadevanja razisko-
valcev za poglobljeno preučevanje obravnavanih tematik. 
Kljub temu, da je bil poudarek konference na zločinih proti 
človečnosti, so govorniki svoja področja raziskovanja odlično 
povezali z obravnavano tematiko in predstavili najaktualnejše 
tematike s področja kriminologije (kibernetska kriminaliteta, 

ekološka kriminaliteta, migracije, legitimnost policijske de-
javnosti, mladoletniška kriminaliteta, aktualni metodološki 
pristopi raziskovanja na področju kriminologije itd.). Veliko 
število prispevkov na konferenci je ponudilo vpogled v širšo 
problematiko s področja kriminologije, ki predstavlja izzive 
za poglobljeno raziskovanje v prihodnje.

Urška Pirnat

12. bienalna mednarodna konferenca Criminal Justice and Security 
in Central and Eastern Europe

25.–27. september 2018, Ljubljana, Slovenija
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Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je v 
okviru konference organizirala tudi proslavo ob 45. obletnici 
ustanovitve Oddelka za izobraževanje s področja notranjih zadev 
na Višji upravni šoli v Ljubljani, ki se je kasneje razvil v Višjo šolo 
za notranje zadeve v Ljubljani (1981), ki je postala pridružena 
članica Univerze v Ljubljani (1995), Visoko policijsko-varnostno 
šolo (1996), Fakulteto za policijsko-varnostne vede (2003) 
kot polnopravno članico Univerze v Mariboru in v letu 2006 v 
Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Udeleženci na konferenci so izpostavili nove ideje, teorije, 
metode in ugotovitve s področij policijske dejavnosti, krimi-
nologije, varnostnih ved in družbenega nadzorstva. Hkrati 
so izpostavili tudi širše probleme in regionalne specifike, ki 
predstavljajo izzive za poglobljeno raziskovanje v prihodnosti.

Rok Hacin


