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PRIDOBIVANJE INFORMACIJ OD PRIČ IN ŽRTEV 

Delavnica 
 
 
Raziskave zadnjih 40 let potrjujejo, da je kognitivni intervju najbolj učinkovit način pridobivanja informacij od 
prič in žrtev, vpletenih v različne dogodke in okoliščine. V primerjavi z drugimi zdravorazumskimi načini 
intervjuvanja je edini, ki temelji na psiholoških znanstvenih spoznanjih, je empirično preverjen in omogoča 
pridobiti večjo količino in več točnih informacij kot tradicionalno policijsko zbiranje informacij. Kognitivni 
intervju je uveljavljena praksa zbiranja informacij v večini najrazvitejših držav. 
 

Izvajalec: izr. prof. dr. Igor Areh, uni. dipl. psih. 
Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru 

Kontakt: Tina Štrakl, e-naslov: usposabljanja@fvv.uni-mb.si 
telefon: 01/300 83 23 

Število ur: 6 šolskih ur (od 8.30 do 14.45, vmes daljši odmor). 
Št. udeležencev: 12 – 20 

Ciljna skupina: policisti, kriminalisti, detektivi, inšpektorji, preiskovalci zavarovalniških 
prevar, pravosodno osebje, obveščevalci in strokovnjaki s področja 
pridobivanja informacij od človeških virov (HUMNIT) ter študenti. 

 
Aktivnosti in vsebina 

 

Ura Aktivnost Vsebina 

8.30 – 8.45 Uvod Predstavitev usposabljanja in načina dela. 

8.45 – 9.45 Predavanje: 
Spominjanje 
dogodkov 

Predstavitev bistvenih spoznanj o delovanju spomina, ki so 
relevantna za delo preiskovalcev: konstrukcija spominov, 
kontekst spominov, viri napak, vpliv stresa in čustev, 
pozabljanje, presoja verodostojnosti priče, pomoč pri 
spominjanju podrobnosti. 

9.45 – 10.00 Odmor  

10.00 – 11.30 Predavanje: 
Izpopolnjen 
kognitivni intervju 

Predstavitev tehnik in strukture izpopolnjenega kognitivnega 
intervjuja, vzpostavljanje odnosa, problematika preiskovalnih 
vprašanj. 

Praktična vaja Oblikovanje etično primernih in preiskovalno učinkovitih 
vprašanj. 

11.30 – 12.15 Odmor  

12.15 – 14.00 Urjenje intervjuvanja Udeleženci v ločenih prostorih opravijo razgovor s pričo 
namišljenega kaznivega dejanja. Vsak udeleženec opravi 
intervju, napiše poročilo, je ocenjen in ocenjuje izvedbo 
intervjujev drugih udeležencev. 

14.00 – 14.45 Zaključek Ocena izvedbe intervjuja, povzetek, diskusija in povratne 
informacije. 

 
 

Prijava: Izpolnjen prijavni obrazec najkasneje 7 dni pred dnevom izvedbe pošljite na elektronski 
naslov: usposabljanja@fvv.uni-mb.si. 

Rok plačila: Najkasneje 7 dni pred izvedbo, ali pa do tega dne pošljite naročilnico. 
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Kotizacija: 290 € / osebo (z DDV: 353,80 €) 
- 60 % popust za študente (141,00 € z DDV). 
- 25 % popust za podjetje, ki prijavi več kot 6 oseb (217 € / osebo brez DDV) 
- 15 % za podjetje, ki prijavi od 2 do 5 oseb (246 € / osebo brez DDV) 

Nakazilo 
kotizacije: 

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun FVV št. SI56 01100-6000006231. Navedite sklic 
na 6016 in namen: Usposabljanje - Intervju. Računi bodo izstavljeni po usposabljanju. 

Kraj izvedbe: Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana (ali po dogovoru). 
Splošni 
pogoji: 

Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. 
Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se delavnice ne udeležijo, niso 
upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Organizacija 
lahko na delavnico pošlje drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je 
mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi 
seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje 
sprejemate ta določila in splošne pogoje. Usposabljanje se izvede le v primeru, ko se ga 
udeleži vsaj 12 udeležencev. 

Opombe:  
 

Udeleženci prejmejo učno gradivo. Po oddaji izpolnjenih vadbenih listov udeleženci 
pridobijo certifikat. 
Usposabljanje je priporočljivo kot temelj za usposabljanje iz preiskovalnega intervjuvanja 
osumljencev. 

 
O predavatelju 

 

Dr. Igor Areh je leta 2000, po študiju psihologije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, dobil delovno mesto asistenta za psihologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. 
Leta 2008 je na Univerzi v Ljubljani obranil doktorsko disertacijo s področja verodostojnosti pričanja očividcev 
ter postal doktor znanosti s področja psihologije. Zaposlen je kot izredni profesor za psihologijo na Fakulteti 
za varnostne vede Univerze v Mariboru. Predava študijske predmete s področja forenzične psihologije in je 
po ocenah študentov že več let ocenjen kot najboljši predavatelj. V praksi deluje kot sodni izvedenec s 
področja preiskovalne psihologije, kjer opravlja naloge za policijo, sodišča in odvetnike. 
V 18-letnem praktičnem in raziskovalnemu delu je osredotočen na preiskovalni intervju, ocenjevanje 
verodostojnosti pričanja, ugotavljanje zavajanja in na psihološko svetovanje, kjer je opravil več kot 700 
svetovalnih intervjujev. Objavil je več kot 90 znanstvenih in strokovnih prispevkov, predvsem s področja 
ugotavljanja verodostojnosti izjav prič, žrtev in osumljencev, ugotavljanja zavajanja in zasliševanja. Objavil je 
dve znanstveni monografiji s področja forenzične psihologije, od tega eno v tujini ter strokovno monografijo 
s področja preiskovalnega intervjuvanja. Je urednik ali sourednik pri več kot desetih strokovnih zbornikih in 
recenzent pri štirih znanstvenih revijah, od tega tudi pri mednarodni reviji Psychology, Crime, and Law. Kot 
gostujoči predavatelj je opravil več predavanj na univerzah v Veliki Britaniji in v Španiji.  
Igor Areh je aktivni član raziskovalno-svetovalne skupine Blackstone Consortium, ki deluje v okviru projekta 
Project of Reasonable Doubt na Univerzi v Amsterdamu in International Association of Aplied Psychology 
(Division: Psychology and Law). Je tudi član mednarodnih strokovnih združenj EAPL - European Association of 
Psychology and Law in IiiRG – International Investigative Interview Research Group. 

  
Osebne reference: 
- Prof. dr. Ray Bull, Emeritus Professor of Forensic Psychology, Department of Neuroscience, Psychology and 

Behaviour, University of Leicester, UK (ray.bull@le.ac.uk / tel.: +44 (0)116 252 2922). 
- Prof. dr. Dave Walsh, Professor of Criminal Investigation, International Policing and Justice Institute, University of 

Derby, UK (d.walsh@derby.ac.uk). 
- Prof. dr. Peter van Koppen, Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Maastricht University 

(peter.vankoppen@maastrichtuniversity.nl). 


