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POROČILO O RAZISKOVALNEM DELU ČLANOV KATEDRE ZA PRAVO V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2021/2022 IN NAČRT DELA V TEKOČEM ŠTUDIJSKEM LETU

Člana in članica Katedre za pravo so:

• izr. prof. dr. Benjamin Flander

• prof. dr. Bojan Tičar

• pred. Lana Cvikl



Podajamo zbirno poročilo o SICIRS točkah rednih članov katedre za obdobje

2021/2022:

1. Iz. prof. dr. Benjamin Flander je v času poročila za obdobje 2021/2022 zbirno dosegel največ od članov

katedre, to je 219 točk.

2. Prof. dr. Bojan Tičar je v času poročila za obdobje 2021/2022 zbirno dosegel 174 točk.

3. Pred. Lana Cvikl v času poročila za obdobje 2021/2022 ni pridobila SICRIS točk.



Redni član katedre izr. prof. dr. Benjamin Flander je znanstvenoraziskovalno delo izvajal:

A) V okviru Programske skupine FVV »Varnost v lokalnih skupnostih« (vodja prof. dr. Gorazd Meško), notranjega

raziskovalnega projekta »Temeljne pravice na področju kazenskega pravosodja in varnosti«;

B) Katedra za pravo je ob Dnevu suverenosti na pobudo dr. Flandra organizirala tribuno »Pravno varstvo državnih,

nacionalnih in skupnostnih simbolov v Sloveniji« s približno 50 udeleženci.

C) Katedra za pravo je v sodelovanju s Katedro za kriminalistiko v okviru konference Dnevi varstvoslovja 2022

organizirala sekcijo 'Pravni in izvedbeni vidiki finančnih preiskav' in okroglo mizo '10 let instituta odvzema

premoženja nezakonitega izvora'. Sopobudnik obeh dogodkov je bil dr. Flander, ki je vodil sekcijo in na njej

predstavil prispevek, na okrogli mizi pa je sodeloval kot diskutant.

D) Dr. Flander je v letu 2023 postal član slovenske projektne skupine v konzorciju mednarodnega projekta

»INNOCENT – Improving the application of the presumption of innocence when applying electronic evidence«, ki

ga financira Evropska komisija. Poleg tega bo kot nacionalni ekspert iz Slovenije sodeloval pri mednarodnem

projektu »EPPO/OLAF Investigations - Comparative Procedural Manual«.

E) Dr. Flander je poleg navedenega sodeloval tudi v mednarodni raziskovalni skupini »Constitutional and legal

protection of state and national symbols in Central Europe« v koordinaciji Central European Academy, ki deluje v

okviru Pravne fakultete Univerze Miškolc (Madžarska).

F) Dr. Flander je raziskoval tudi v okviru individualnega raziskovalnega dela v skladu z individualno najavo, ki jo je

predložil organom FVV.



Redni član katedre prof. dr. Bojan Tičar je znanstvenoraziskovalno delo izvajal:

A) V okviru Programske skupine FVV »Varnost v lokalnih skupnostih« (vodja prof. dr. Gorazd Meško);

B) V okviru ciljnega raziskovalnega projekta »Učinkovitost sistemskega nadzora nad policijo na področju spoštovanja

človekovih pravic ter zakonskih in strokovnih standardov policijskega dela« (CRP V5-1942, vodja izr. prof. dr. Benjamin

Flander);

C) V okviru notranjih raziskovalnih projektov »Pravni vidiki organizacije in varnostnih zadev v negospodarskem sektorju«

in »Pregled pravne ureditve prekrškov – sedaj in v prihodnje«;

D) V okviru individualnega raziskovalnega dela v skladu z individualno najavo, ki jo je predložil organom FVV in zajema

udeležbe na konferencah: Dnevi pravnikov v Portorožu 2021 ter Konferenco o pravnih vidikih informacijske varnosti

2021.

Redna članica katedre pred. Lana Cvikl je znanstvenoraziskovalno delo izvajala:

A) v okviru individualnega raziskovalnega dela v skladu z individualno najavo, ki jo je predložila organom FVV.



a) Načrt znanstvenoraziskovalnega in drugega dela

Redni člani Katedre za pravo bodo v prihodnjem študijskem letu nadaljevali z znanstvenoraziskovalnim delom v okviru Programske skupine

»Varnost v lokalnih skupnostih« (dr. Tičar in dr. Flander) in notranjih raziskovalnih projektov.

Vsi trije redni člani katedre bodo raziskovalne aktivnosti opravljali na podlagi individualnih raziskovalnih načrtov.

Pred. Cvikl bo v tekočem študijskem letu na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani nadaljevala študij na doktorskem študijskem programu

(modul Kazensko pravo).

V tekočem študijskem letu bo opravljala izpite in dokončala ter predložila dispozicijo doktorske disertacije.

Dr. Flander bo kot predstavnik Slovenije do konca koledarskega leta 2023 sodeloval v mednarodni raziskovalni skupini »Constitutional and

legal protection of state and national symbols in Central Europe«, ki jo koordinira Central European Academy pri Pravni fakulteti Univerze

Miškolc (Madžarska). Zunanji član katedre doc. dr. Miroslav Žaberl bo v soavtorstvu s pred. Cvikl izdal učbenik z naslovom Kazensko pravo

v kazenskopravnem sistemu RS.

Člani katedre si bodo v tekočem študijskem letu prizadevali za objavo svojih znanstvenoraziskovalnih del in se aktivno udeleževali domačih

in mednarodnih strokovnih in znanstvenih dogodkov.



Hvala za pozornost! 

Dan Inštituta za varstvoslovje 2023


