Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Materialno prekrškovno pravo

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic
year

Semester
Semester

Študijski program za
izpopolnjevanje: Specializacija
znanj s področja prava

Modul: Prekrškovno pravo

1

1

Vrsta predmeta / Course type

Obvezen

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

15

5

Klinične vaje Druge oblike
work
študija
20

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
60

Izr. prof. dr. Katja Filipčič

Predavanja / Slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev.

Prerequisits:

Vsebina:
- Načelo zakonitosti (primerjava z načelom
zakonitosti v kazenskem pravu)
- Koncepcija prekrška
- Predpisovanje prekrškov (različnost aktov)
- Odgovornost za prekršek in razlogi za njeno
izključitev (primerjava s krivdo v kazenskem
pravu)
- Sankcije za prekrške in njihove značilnosti
(globa, odvzem predmetov, kazenske točke...)
- Izvrševanje sankcij (problematičnost odvzema
prostosti)
- Zastaranje pregona za prekršek

Content (Syllabus outline):

ECTS
4

Temeljni literatura in viri / Readings:
GRIL, Suzana, VILTUŽNIK, Rafael: Osnove prekrškovnega prava. GV Založba, Ljubljana 2011.
FILIPČIČ, Katja, SELINŠEK, Liljana, JENULL, Hinko, MAČEK GUŠTIN, Špela, PERPAR, Matej: Zakon o
prekrških (ZP-1) : s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 2011.
Izbrani članki in sodne odločbe.
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da kandidat pridobi novejša in
bolj poglobljena, izpopolnjena in utrjena
teoretična in praktična znanja s področja
delovnih in socialnih sporov. Predvidena je
poglobitev znanja o procesnih pravicah in
obveznostih udeležencev postopka pred
delovnimi in socialnimi sodišči, s čimer se
kandidata usposobi za aplikativno, samostojno,
strokovno kritično in odgovorno delo v
pravniškem poklicu.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Po opravljenih obveznostih bo kandidat
sposoben izkazati razumevanje procesnih
institutov in pravil s področja, jih razvrščati v
konkretnih situacijah. Sposoben bo
argumentirano interpretirati zakonske določbe
s področja in spremljati ter analizirati sodno
prakso.
Pridobljeno znanje bo kandidat lahko
neposredno uporabil pri spremljanju delovanja
delovnih in socialnih sodišč in v postopkih pred
temi sodišči, pri čemer bo kandidat sposoben
razumeti posebnosti omenjenih postopkov.
Kandidat se bo sposoben pisno in ustno izražati
o procesno pravnih in materialnopravnih
vprašanjih, ki vplivajo na normativno ureditev
postopka pred delovnimi in socialnimi sodišči.
Utrdil in nadgradil bo občutek za pravilno
dojemanje in interpretiranje pravnih norm.
Utrdil bo kritično razmišljanje in poglobil
občutek za etično opravljanje poklica.
Kandidat bo sposoben povezovati pridobljeno
znanje predvsem s področjem civilnega
procesnega prava ter delovnim pravom in
pravom socialne varnosti.

Intended learning outcomes:

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in
praktičnih primerov).
Seminar (analiza sodne prakse, reševanje
hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov
samostojnega dela).
Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo
izdelkov za obravnavo na vajah, samostojno
delo in študij).
Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %) Assessment:
Končni pisni izpit.
100%
Reference nosilca / Lecturer's references:
BAVCON, Ljubo, ŠELIH, Alenka, KOROŠEC, Damjan, AMBROŽ, Matjaž, FILIPČIČ, Katja. Kazensko
pravo, Splošni del. 6. izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2014.
FILIPČIČ, Katja. Položaj mladoletnih prestopnikov v kaznovalnem pravu. V: DPP 2009. 1. natis.
Ljubljana: GV založba, 2009, str. 213-218.
FILIPČIČ, Katja. Bagatelni prekrški. V: 2. dnevi prekrškovnega prava, Portorož, 2007. Zbornik. 1.
natis. Ljubljana: GV založba, 2007, str. 24-28.
FILIPČIČ, Katja, SELINŠEK, Liljana, JENULL, Hinko (avtor, urednik), MAČEK GUŠTIN, Špela, PERPAR,
Matej (avtor, urednik). Zakon o prekrških (ZP-1) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 1.
natis. Ljubljana: GV založba, 2009. 969 str.

