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12. SLOVENSKI DNEVI VARSTVOSLOVJA 
Moravske toplice, 2. in 3. junij 2011 

 
 

Vabilo za prijavo prispevkov  
 

■  ■ 
 
Dnevi varstvoslovja, osrednja nacionalna konferenca s področja varnosti, bodo v organizaciji 
Fakultete za varnostne vede letos dvanajstič. Srečanje je vsakič namenjeno vsem 
strokovnjakom, ki se v slovenski policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo ali 
pravosodje, v carini in v ostalih delih državne uprave, v zasebno-varnostnih in detektivskih 
agencijah, v lokalnih skupnostih ali v gospodarskih družbah kakorkoli ukvarjajo z vprašanji 
varnosti, varovanja, skratka z vsebinami, ki spadajo v okvir varstvoslovja. Dnevi varstvoslovja so 
tudi čas za srečanje študentov Fakultete za varnostne vede. 
 
Cilj konference je tudi letos predstaviti najnovejša varstvoslovna spoznanja in raziskovalne 
ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti 
neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih 
problemov na področju varstvoslovja.  
 
Letošnja konferenca bo potekala v Moravskih toplicah, v hotelu Ajda. 
 
Tudi tokrat si želimo, da bi se srečali strokovnjaki iz mnogih področij, ki vsak s svojim delom 
prispevajo k zagotavljanju varnosti življenj in premoženja ljudi ter k zagotavljanju takšnega 
reda, ki ljudem omogoča nemoteno življenje. S konferenco želimo ustvariti pogoje za sinergične 
učinke, ki so v sedanji raznoliki in izredno kompleksni družbi zelo pomembni za soustvarjanje 
varnosti prebivalcev. 
 
 
 
Vabimo vas, da se konference udeležite kot avtor(-ica) s prispevkom v obliki raziskovalnega, 
konceptualnega, preglednega ali aplikativnega referata. Letošnji predlogi za sekcije so: 
 

 Ureditev nedržavnega varovanja v Sloveniji. V okviru sekcije bomo skušali povzeti in 
analizirati dosedanji razvoj zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti. Opozorili 
bomo tudi na odprte probleme povezane z vlogo države, interesnih združenj, z 
izobraževanjem in usposabljanjem, s socialnimi razmerami zaposlenih v zasebnem 
varovanju ipd. Skušali bomo tudi odgovoriti na vprašanja povezana s smermi razvoja 
nedržavnega varstva (normativno pravna, tehnološko – tehnična, gospodarsko  - 
podjetniška, družbeno – nadzorovalna itd) in o problemih korporativne varnosti. 

 Problematika državnega varovanja. V sekciji bodo potekale razprave o policijskem delu 
v lokalni skupnosti in varnostnih sosvetih ter o problematiki ekološke kriminalitete na 
lokalni ravni. Govor bo tudi o razvoju občinskih redarstev in njihovi vlogi v družbi ter o 
izobraževanju in usposabljanju občinskih redarjev. 

http://www.mnz.si/
http://www.mo-rs.si/
http://www.gov.si/mp/
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 Preiskovanje gospodarskega kriminala. Korupcija, neformalna ekonomija in 
kriminaliteta ter dosedanje izkušnje Nacionalnega preiskovalnega urada v boju zoper 
gospodarsko kriminaliteto, bodo glavne teme omenjene sekcije. 

 Kriminološko – penološka problematika. Razpravljali bomo o primernosti slovenske 
kaznovalne politike in zakonodaje, o odnosu družbe do kriminoloških in penoloških 
vprašanj in o stanju kriminalitete v Sloveniji. 

 Sodobna strokovno – znanstvena spoznanja varstvoslovja. V sekciji bo zajeta paleta 
sodobnih spoznanj s področja informacijske varnosti, kriminalistike, forenzične 
psihologije in obveščevalno – varnostnih sistemov.  

 

 
Navodila za prijavo 

Če želite s prispevkom sodelovati na letošnjih Dnevih varstvoslovja, vas prosimo, da nam svoj 
predlog posredujete najkasneje do petka, 22. aprila 2011. Predlog za prispevek naj vsebuje 
povzetek v skladu z navodili. 

Programsko-organizacijski odbor vas bo najkasneje do petka, 13. maja 2011 obvestil, če je bil 
vaš predlog sprejet in uvrščen v program.  

Vse pomembne informacije glede konference, vključno s programom, boste lahko spremljali na 
spletni strani konference (www.fvv.uni-mb.si/DV2011/). 

Vso korespondenco v zvezi z vašimi prispevki (predloge, končno verzijo, morebitna vprašanja) 
pošiljajte na naslov: 

Tinkara Pavšič Mrevlje 

tinkara.pavsicmrevlje@fvv.uni-mb.si 

Fakulteta za varnostne vede 
Kotnikova 8, 1000 Ljubljana 
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