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JAVNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI ZNANSTVENI ČLANEK NA TEMO 

MEDNARODNEGA KAZENSKEGA SODIŠ ČA 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije vabi študente dodiplomskega in 
podiplomskega študija družboslovnih smeri na slovenskih univerzah k sodelovanju na javnem 
natečaju za najboljši znanstveni članek na temo Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS). 
 
Ministrstvo prireja natečaj v okviru aktivnosti v letu 2018 za obeležitev 20. obletnice sprejetja 
Rimskega statuta, s katerim je bilo ustanovljeno prvo stalno mednarodno kazensko sodišče. V 
tem času je MKS postalo prepoznaven globalni akter z vidnimi dosežki in razširilo svoje aktivnosti, 
hkrati pa se sooča s kritiko in izzivi, ki jih bo treba uspešno obravnavati za utrditev njegove vloge 
in učinkovitosti. Ob tej priložnosti Ministrstvo vabi študente k pripravi prispevkov, ki bodo 
spodbudili razmislek o dosežkih in prihodnosti sodišča.  
 

Rok za oddajo člankov je 7. maj 2018. 
 
Avtorji prispevkov prosto izberejo vsebinska vprašanja, ki jih bodo obravnavali. Prispevki lahko, na 
primer: 

- obravnavajo dosežke MKS na področju mednarodnega kazenskega prava oziroma 
mednarodnih odnosov (na primer, analiza sodne prakse, reparacije žrtvam, izgradnja 
mehanizmov zaščite pravic posameznika ipd.); 

- obravnavajo izzive, s katerimi se sooča sodišče, in predloge rešitev (na primer, 
univerzalnost, sodelovanje z državami in OZN, sodelovanje žrtev pred sodiščem, odnos z 
afriškimi državami, komplementarnost ipd.); 

- analizirajo učinkovitost in vpliv sodišča (na primer, meddržavni odnosi, enotnost sodne 
prakse, mir proti pravici (ang. peace v. justice), preprečevanje zločinov, ipd.). 

 
Prispevki naj bodo v slovenskem jeziku in vsebujejo od 25.000 do 30.000 znakov (vključno s 
presledki) ter sledijo navodilom za pisanje znanstvenih člankov: 

- v primeru pravne smeri navodilom revije Pravnik, dostopnih na http://www.revija-
pravnik.si/za-avtorje.html; 

- v primeru družbenih ved navodilom revije Teorija in praksa, dostopnih na 
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/navodila-avtorjem.pdf?sfvrsn=0. 

 
Prijave se zbirajo na naslovu Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova 
cesta 25, 1000 Ljubljana, oziroma na e-naslovu: gp.mzz@gov.si. Prijave naj bodo označene z 
napisom »Natečaj 20. obletnica Rimskega statuta MKS« in vsebujejo kontaktne podatke avtorja. 
Skupaj s prijavo je treba poslati dokazilo o statusu študenta dodiplomskega oziroma 
podiplomskega študija. Za podrobnejše informacije se kandidati lahko obrnejo na Danijelo Horvat 
(tel.: 01 478 2138; e-mail: danijela.horvat1@gov.si).  
 
Izbirna komisija Ministrstva bo v sodelovanju z revijama Pravnik ter Teorija in praksa izbrala dva 
najboljša prispevka, in sicer članek s pravnega področja in članek s področja družbenih ved. 
Upoštevane bodo le prijave, ki izpolnjujejo natečajne pogoje. 
 
Avtorja izbranih prispevkov bosta prejela priznanje Ministrstva ter dela iz Zbirke Mednarodno 
pravo, članka pa bosta posredovana v objavo reviji Pravnik oziroma Teorija in praksa. Avtor v 
celoti najbolje ocenjenega prispevka bo povabljen tudi k sodelovanju na okrogli mizi na temo 20. 
obletnice Rimskega statuta, ki jo bo Ministrstvo v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v 
Ljubljani priredilo predvidoma junija 2018. Naslova nagrajenih del in imeni avtorjev bodo objavljeni 
na spletnih straneh Ministrstva.  


